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Lucrarra .Retetar pentru laboralorul loto-fiJm• este o primă 
Incercare de a stringe şi sistematiza In paginile a două numere ale 
colec ţ iei prescrlpţlile de prelucrare a principalelor materiale foto 
sensibile aJb-negru şi color de pc piaţa internă. Prin caracterul ei
pronuntat practic, lucrarea a fost concepută ca un ghid pus la 
Indemina masei mari de amatori, care-şi prelucrează singuri. 
uneori cu mijloace Improvizate, filmele şi fotografi ile In scopuri 
artistice, tehnice sau de informare. 

Expus Intr-o formă cit ma i accesibilă, re ţetaruJ cuprinde 
noţiuni generale care c l arllică principiile developării alb-negru 
şi color, descrierea proceselor de laborator pe tipuri de materiale 
şi firme producătoare , compo:r.itiu tuturor soluţiilor prrscrise de 
fabricile de pe l icu lă, lnsoţite de sfa turi practice pentru obţinnea 
unei calit5ţi fotografice superioaTI.'. Pc parcursul lucrării se dan 
indicaţii privind corecta preparare a solutiilor, fa ctorii f izici şi 

chimicice influcnţraz:i dn·cloparra alb-negruşicol<>r,atriig lndu-~ 
atenţiaasuprafazelordeprclucrurecelnlluenţeazădircct trnta
mentul ehimico-fotografic. 

Sint, de asemenea, cuprinse rrcom:wdări şi reţele pentru unrlc 
operaţii mai spec iale: dcwloparcamîcrogranuJoasă, lntărirca, shi> 
birea şi virarea imaginii alb-negru , corectarea dominnntelor de 
culoare etc. 

Lucrarea poate fi utilă In cgalil măsură proksiouiştilor şi 

amatorilor care lucn'Bl.illn domeniul filmulu i şi lotogralici, prin 
strădania de a-i ţim.• 1~ curent cu documentaţia tehnică la zi. 
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fo to copertă: ing. Co!ornan Ordrcjcsik 

Uun de tipar: 12.11.1 974. Coli de tipar; 10,25. 
TirJj: 14 rJ00+90 exemplar,_.. broşa te C. Z . 

771.1/8.01 

Tiparul executat suq comanda nr. 162 
laintreprindereapoll.c:ra!lciiSiblu. 
sos. Alba Iul!a nr. tn 



P re fa ţ.ă 

Refeluru/ de laborator este prima incercare de a înmănun
chia, in paginile a doui'f numere din colecfia "Foto-film", o 
gamă largă. de retete de prelucrare şi tratamente de labora tor 
pentru principalele produse folografice. Sistematizate pe cele 
două mari categorii de materiale, alb-negru ş i color, retelele, 
procesele de prelucrare cit ş i sfaturile practice legale de corecta 
lor utilizare, răspund necesilă(ii , lot mai presunle, unei docu
mentatii de speciali/ale ample şi la zi . 

Autorii considen'i de datoria lor să atragii aten(iu amalorului 
de folo_qrafie ş i film, mai mult sau mai pu{in avizal, că numai 
in condi fiile unei deve/opdri stricte şi atente se pot obtine re:ul
fule folografi ce bune (sensibilitate, contrast , lati tudine, voal, 
granulafie, defini fie, balan{d de culoare, efe .) ş i in concordan (ă 
cu performanfe/e indicate in prospecle de fabricile de ma teria le 
(ofosensibife . A ceaslti precizare vizeaui in special peliculele ş i 

hirtia color, la care cinetica reacfiilor de prelucrare este holdri
loare pentru o coreclll reproducere a wlorii. 

Re(efele soluţiilor şi schemele de developare sint grupate 
pe produse ş i tipuri de maleriole . Ca orice lucrare de acesl gen , 
re(e farul are un pronuntat caracter de perisabilitate; in ' măsura 
in care va glfsi audien{ă in marea masii a amatorilor, el se cere 
a fi periodic completat ş i actualiza/ pe măsura aparitiei pe 
pia{d de noi produse şi tratamente chimico-folografice de labora
tor. 

Autorii ri1mfn recunosclilori tuturor ct!lor care, prin obser
va ţii ş i sugestii , vor ajula la perfectionarea lucrării , {lfclnd 
din refelar un ghid preţios pentru amatorul care se apleacif cu 
interes asupra filmului ş i folografi ei. 





CS.pltolul 

1 

Noţiuni preliminare 

t. Prlaelplal dewelnpJirll 

DupA expunere, stratul fotosensibil nu a suferit nici o 
modificare aparentă; imaginea este prezentă in emulsie sub 
stare !atentă, tn mod provizoriu invizibilă. Imaginea !atentă 
este formată din agregate microscopice de argint metalic, 
dispersate la suprafaţa sau in int eriorul cristalelor de halo
genurl de argint. 

Scopul developării este de a transforma imaginea !atentă 
tn imagine vizibilA. Această transformare are loc sub acţiunea 
diverselor substanţe chimice din soluţia de revelator asupra 
emulsiei. Sub acţiunea lor, bromura de argint impresionată 
de luminii este redusă, lăsfnd neschimbată bromura de argint 
neexpusă. 

Reducerea sării de argint expuse constă In raptul că bro
mura, clorura şi iodura de argint sint descompuse in argint, 
pe deoparte, şi in brom, clor sau iod, pe de altă parte. Argin
tul metalic care rezultă din reacţia de reducere se precipită 
pe porţiunile din emulsie ce conţin elementele imaginii la
tente, provocind înnegrirea stratului in aceste locuri şi, deci, 
formarea imaginii vizibile. Bromul, clorul sau iodul rezul
taţi din reacţie se combină cu alte substante din soluţia de 
revelator, dtnd naştere la produşi chimiei secundari. 

Orice soluţie de revelator trebuie să răspundă la citeva 
exigenţe de ordin general. Cea mai importantă este de a 
reduce numai sarea de argint expusi · şi de a IAsa intactă 
halogenura de argint neimpresionată de lumini, care 



participă la apariţia voalu lui. Ce lela lte propriet!l.ti ale revela
torn lu i se referă la asigurarea unor anumite caracteristici 
fotografice, cum ar fi contrastul, sensibilitatea, gran ulaţia 
etc. Pent ru a răspunde tuturor acestor exigente de ord in 
chimico-fotografic soluţiile de revelator s int constituite d in 
d iferite substanţe, care, luate in ansamblu, asigură calitatea 
finală a imaginii v izib ile. 

2. Soiupl de re \·e la lor 

Practic, orice soluţie de revelator conţine în genera l: 
O subsfan{ă revelatoare, conslituent ul de bază al soluţiei, 

ca re este un reducător organic. Rolu l ci este de a transforma 
ioni i de argint Ag+ d in crista lele de bromură de argint in 
argint metalic, prin ccdarc de elect roni. fn urma reacţiei 
substanţa revelatoare se oxidcazf1, micşorînd activ itatea reve
latoru lu i dacă nu se iau măsuri corespunzătoare de impros
pftl are a soluţiei: 

Ag+ +revelat or ---- :.. Ag + revelator oxida! _ 

Numărul substanţclor revelatoare este mare. Cele mai 
fo losite sint mct olul , hidroch inona, glicina, piroga lolul. para
fen ilendiamina, para-am inofenolul. fenidonul etc. 

Concent.raţia de rcducător este de ordinul a 5 g/1. 
O substan{if alcali nd, de ob icei in cantitate ma i mare, 

a cărei funcţie este de a asigura soluţiei de revelator carac
terul bazic {pH r idicat), accelerind reacţia de reducere. Pe 
de altă parte, substanţa alcalină are rolul de a neut raliza 
aeidul bromhidrie rezultat in t impul rcvclării, menţinînd 

constantă activitatea chimico-fotografică a revelatorului . 
Dintre substanţele a lcaline cele mai folosite sint car

bonatul de sod iu, carbonatul de potasiu, boraxul etc. 
O substan/ă d~ conservar~, care protejează soluţia de reve

lator impotriva oxidării şi activează reacţia de reducere. 
Cea mai uzitată este sulfit ul de sodiu, a cărui doză poate varia 
între 25 şi 100 g/1. In conccntraţî i mari suiritul de sodiu 
poate dizolva o parte d in b romura de arg int a slrat ulu i foto
sensibil, favorizind fo rmarea de granule de argint mai fine. 

O substanfă anfivocil, cea mai reprezentath·ii fi ind bromura 
de potasiu , avind rolul de u frina acţiunea prea rapidă a rcvc-



latorului, evi tind red ucerea sării de arg int neexpuse şi impli· 
cit creşterea voalului. Substanţe le din această categor ie se 
adaugă in concentra ţii minim e (0,3 - 2,5 g/1), avind in vedere 
raptul că la concentra ţii ma i ridicate reducerea activi tăţii 
reve latorului determină micşorarea sensib ilităţii şi creşterea 
conlrastului. Nu treb uie, de asemenea, pierdut din vedere 
că In timpul reve l ării so luţia se îmbogăţeşte in bromură pro· 
ven ind din însăşi reacţia de reducere a sării de argint. 

Un so /vent al bromurii de argint, care contribuie la obţ i
nerea unei granulaţ i i mai fine . De ce le mai mult e ori sulf itu l 
însuş i joacă acest rol in concet raţii de pînă la 100 g/1. In 
doze reduse mai pot fi fo los ite sulfocianura de potasiu, tio
su lfatul de sodiu ş i amoniacul. 

O subslan{i1 care reduce duritatea apei , prevenind formarea 
în strat a aşa-z ise i re ţe le de calc iu , ce const ă din carbonat 
de calc iu precipitat. Adaosu l es te facult at iv, de ce le ma i 
multe ori omis. 

Un agent 1nmuietor, facul!ativ. 

:.I . So lntllde flxnr f' 

După reve lare, emu ls ia conţ i n e argint met alic redus care 
constituie imagi nea v izibi lă ş i sărurile de argint neimpresio
nate de lumină (bromură, cl orură ş i iodură de argin t). Ope
raţia de rixare are drept scop solubilizarea săruri lor de argint , 
d ind stratului transparenţă şi evit ind innegrirea sa ulterioară. 
Solub ilizarea halogenurilor de arg int se face, in principal, cu 
tiosulfat de sod iu , care le t ransformă in săr uri complexe de 
argint, suscept ibile de a fi eli minate din s trat prin spălare 
cu apă. 

In afara constituentului principa l, tiosulfat ul de sodiu , 
soluţiile de fixare mai conţin: 

- metabisulfit de potasiu sa u bisulfit de sodi u şi acid 
acetic sau acid citri c, cu scopu l de a neut raliza ac ţiunea 
bazică a reve latoru lui conţinut in strat; 

- a laun i de crom şi de potasiu , care p ro\'oacă tanarea 
gelat inei; 

- sulfit de sodi u, ca re împi edică precipit area sulfu lui in 
so l uţii le de fixare acide. 



4. Apa 

ln procesele de laborator, apa serveşte pentru prepararea 
so luţiilor şi spA larea peliculei In timpul developArii. Pentru 
a obţine rezultate optime, apa utilizatA in laborator trebuie 
sA fie curatA, incoloră, să nu aibă miros şi nici gust. Ideal 
ar fi dacă s-ar folosi apă distilată ; tn mod practic acest lucru 
este greu de realizat din cauza cantităţi lor mari de apă nece· 
sare proceselor fotograrice . 

Apa de conductă şi mai ales cea de puţ conţin de obice i 
Intr-o măsură mai mare sau mai mică, diverse impurităţi: 
particule de nisip sau argilă, oxigen dizolvat, amoniac, hidro· 
gen sulfurat, săruri de calc iu etc. Aproape toate aceste impu· 
rităţi influenţează ca litat ea developării, iar citeodată dău· 
nează în mod considerabil asupra procesului fotografic. 

Din această cauză, apa lntrebuinţată la developarea peli
cu lei trebuie controlată in mod sistematic in ce priveşte 
mirosu l, gustul , particulele in suspensie, cu loarea, prezenţa 
amon iacului, a hidrogenu lui su lfurat ş i duritatea apei. 

Pentru a determina dacă apa arc miros, st icla cu apă se 
scutură putern ic ; dacă după aceast a nu se constată nici un 
miros, apa se lncălzeşte la 40°( ş i se lncearcă din nou prin 
mirosire. 

Apa din laboratoru l fotografic nu trebuie să aibă nici 
un gust special la o temperatură de 15-20°(, Gustul de 
putregai indi că prezenţa unor produse de putrez ire ale su b
stanţelor de origine vegeta l?i sau animală; gustul sărat denotă 
prezenţa sării de bucătărie ş i a a ltor săruri alcaline; gust ul 
dulceag -prezenţa gipsului; amărui -prezenţa sărurilordc 

magneziu; astringcnt- săruri de rier. 
Dacă apa are o cu loare oarecare aceasta se datoreşte solului 

d in care provine ş i in acest caz trebuie filtrat ă sau distilat :~. 

O atenţie deosebită trebuie acorda tă hidrogenului sul
furat , care măreşte voa lul de deve lopare. 

Duritatea apei se datoreşte prezenţe i in apă a să rurilor 
de calciu ş i magneziu . Este de dorit ca pent ru opera ţiile de 
laborator să se fo losească ap ă cu duritatea de 3-4 grade ger· 



5. ~repam'lfell !JOiuJIUur 

a. Vase şi ustensile de laborator. Alil pentru folo· 
grafu l amator, cit şi pentru specialistul in prelucrarea mate· 
r ialelor fotosensibile, prepararea soluţiilor utilizate in pro· 
cesele de developare impune folosirea unei aparaturi ş i a 
unor ustensile adecvate. 

Vasele şi ustensilele utilizate curent in laboratoarele de 
prelucrare industrială, cit şi in micile laboratoare ale a ma· 
torilor, trebuie să fie confecţionate din materiale rezistente 
la acţiunea agenţilor chimiei, precum ş i la variaţii de tem· 
peratură ce survin, uneori, datorită unor reacţii chimice. 

ln laboratoarele mici, majoritatea vaselor ca baloane, 
pahare, cilindri gradaţi, piinii etc. sint confecţionate din 
sticlă sau materiale plastice, care satisfac aceste condiţi i . 

Vasele ş i ustensilele de laborator nu constituie un lux, ci o 
strictă neces itate, ele urmind să asigure o acurateţă şi o 
precizie indispensabile acestor procese foarte sensibile. 

In laboratoarele mici, soluţiile de prelucrare sint pre· 
parale în baloane cu fund p lat cu capacitate de 1 000 mi sau 
mai mari ş i pahare de laborator ci lindrice (pahare Berzelius) 
sau conice (pahare Erlcnmaycr) confecţionntc din stic lă (rig.l). 

Fig. 1. V::~ so: pentru prcpar<11'C;t solu\Ulor de prelucrart-. 



ln lipsa acestor va
se specifice de labora
to•·. prepararea soluţii

lor se poate efectua ş i 
in borcane cu g ura lar
gă, de capacitate adec
vată, cu condiţia ca 
acestea să fie folosite 
numai in acest scop. 

Pentru măsurarea 

volumelor mici de so
luţie, cînd precizia de 
măsurare nu este prea 
mare, se recomandlt 
folosirea cilindrilor 
gradati; capacitatea lor 
variaz~• de la to la 
2 000 mi (fig . 2). 

In Li mpul prepa
rării, pentru agitarea 
soluţie i , sint necesare 

F ig. 2. Cilindri gruilitţl po:nliu măsurana bag lwte d in sticlă sau 
volumelor, d in material plast ic. 

Lungimea lor trebuie 
să depăşească cu aprox imativ 10 cm înălţimea vasului în 
care se lucrează. 

Pentru cintărirca substanţelor sint necesare sticle de ceas, 
spatule metalice sau scafe mici din material plastic . 

Piinii s imple de diverse diametre sint, de asemenea, nece 
sare atit in limpul preparării soluţiilor, cit şi la transvazarea 
acestora (fig. 3). 

Pentru păstrarea soluţiilor de prelucrare pînă la folosirea 
lor sint necesare sticle sau borcane de culoare brună, de 
cnpacitatc potrivită, prevăzute cu dopuri din material plastic . 

Un mic laborat or trebuie să ma i dispună de o balanţă 
pent ru cinlărirca substanţelor , de termometre gradat e intre 
0° ş i 100°C pentru măsurarea temperat urii apei de preparare 
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şi a temperat urii soluţiilor lu timpul pre l ucrării materialelor , 
precum ş i de h irtie de filtru calitativă. 

Nu trebu ie uitat un mijloc de încălzire a apei de preparare, 
un reşou sau un bec de gaz prcv:izut cu o stid:i de azbest , pc 
care se pol aşeza vase din s t îclă sau o baie de apă (bain·marie), 
pentru aducerea soluţiilor la temperatura recomandată . 

F lg. 3. Diverse ustcnsl\e de laborator. 

l n scopul prevenirii impurificării accidenta le a soluţiilor 
la preparare, se recomandă respectarea cu str icte~e a urmă· 
toarci indicaţii: vasele pentru preparare sau păstrare sint 
proprii unui anumit tip de soluţie, revelator sau fixator. 
Tipul de solujie se inscrie pe peretele exterior al \"asului, 
de exemplu: 

Ht-:- revelator negativ 

HP - rewl ntor pozi\h 
F - fixator 

ru uu m ijloc adecvat (creion dcrmatogra[ sau \·opsea). Nu 
este permisă folosirea aceluiaşi vas pentru prcpararNl sau 
depozitarea cind a soluţ iei reve latoare, cind a soluţiei fixa· 
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toare, chiar dacă se aduce ca argument spălarea foarte corectă 
a vasului. 

Curi1(areu uaulor de preparare sau de depozitare cu urme 
de depuneri de săruri fi e de la apă, fie de la soluţiile pe care 
le-au conţinut, se realizează prin spălare cu o soluţie diluatli 
de acid clorhidric: 

ApA 
Aeld clorhldrlc eonc. 

1000 mi 
IOml 

după care se clăteşte abundent cu apă curată. 
ln cazul unor depuneri mai substanţiale, vasul se curăţă 

cu următoarea soluţie: 

A pA 
Bicromat de potasiu 
Aeld sulfurlc cone. 

care se prepară astfel: 

tOOOml oo, 
lH!ml 

- se dizolvă bicromatul de potasiu in apă rece; 
- se măsoară acidul suUuric cu mulli1 atentie cu un cilin-

dru gradat şi se adaugi1 in soluţia de bicromat ln portiuni mici 
ln fir subtire şi agitlnd cu grijd. 

Atenţie! Aeidul sulfuric este o substanţă foarte corosivă, 
care distruge pielea şi ţesuturile. Manipularea lui trebuie 
făcută cu multă grijă, evitindu-se contactul nemijlocit cu 
pielea prin folosirea mlinuşilor de cauciuc. La manipularea 
acidului sulfuric se recomandii, de asemenea, folosirea de 
ochelari de protecţie. 

Nu se toarnă niciodată apa in acid sulfuric, ci acidul sul
furie este introdus in apă, in porţiuni micii 

ln vasul ce urmează a fi curăţat se introduc ciţiva mili
litri din soluţia precedentă şi se intoarce vasul uşor pentru 
ca soluţia să se prelingă peste depunerile ce trebu ie înlătu
rate. Se aşteaptă pînă ce acestea sînt dizolvate, apoi se spalii 
vasul, in mai multe rinduri, cu apă din abundenţă . 

Dacă vasul curăţat este folosit pentru prepararea sau 
d('pozitarea soluţiilor revelatoare, se recomandă ca după 3-4 
spălări să fie clătit cu o soluţie compusă din: 

ApA 
Cnrbonat de 5odiu 

după care se continuă spălarea. 

1~ 

1 000 ml 
50 1 



Cotarta vaselor de preparare: vasele In care se execută pre
pararea so luţ ii l or se cotează (gradează) pentru anumite vo lu
me. In genera l, reţetele so l uţiilor de p relucrare se dau In 
concentraţii de substanţe pentru un volum fina l al so luţie i. 

De exemplu, reţeta prevede: 

Metol 
Sulflt de sodiu nnh. 
H idrothinom'l. 
Borax 
Apă pluii Ju 

,, 
lOOg ,, 

2g 
1 000 mi 

Aceasta înseamnă că ::; uhsla nţele nu se dizo lvă in 1 000 m i 
apă , ci volumul f inal al solutiei trebui e să fie 1 000 ml. 

ln acest scop, în vasul in care urmează să se prepare solu
ţia ş i care a fost curăţat ş i uscat anterior se introduce un 
vo lu m de apă la temperatura de 20°C, măsurat cu un cilindru 
gradat. Se înseamnă pe vas cu un dermatograf sau cu vopsea, 
printr-o lini e foarte subţire, ni ve lul pînă la care se ridică 
apa. (Citirile de nivel atit pentru cilindrul gradat., ci t şi 
pentru vasu l ce se cotează se fac la nive lu l tangentei la me
niscu l li chidului , ochiu l observatorului fiind p lasat la ace
l aş i n ivel ; aceasta, deoarece soluţiile fo losite la prelu crarea 
materialelor fotosensibilc alb-negru sint incolore sau slab 
co lorate) . 

b. Metode de preparnre. So luţii le necesare pre l ucrării 
materialelor fotosensibile alb-negru se pot obţine prin două 
metode: 

- dizolvarea substante lor conform reţele lor sau a sub
stante lor din seturi 

- di luarea unei so l uţ ii concentrate preparată anterior 
sau procurată ca atare , in proportiile indicate de re ţetă. 

1) Prepararea solutiilor prin di:olvurea substan(efor con
form retelelor sau a substantefor din seturi. 

Clnfdrireu substantefor. Prepararea so l uţiilor priD dizo l· 
varea substanţe lor chimice înscrise ÎD retete presupuDe ciDtă· 
rirea prealabilă a acestora şi, deci fo losirea unei balanţe. 

lDainte de clntărire se verifică echi libru l balanţei. Poziţia 
acului indicator trebuie să fie la O cind balanta este deschisă 
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sau să oscî lcze cu un număr egal de diviziuni la dreapta şi 
la stinga poziţiei O. 

Substanţa a cărei cîntărire se execută se aşază pe talerul 
din stinga, iar greut.ăţ.ile necesare cinti'iririi, pe taleru l d in 
dreapta . Aşezarea şi scoaterea greut.ăţi101 de pe taler ş i pu
nerea sau luarea de substanţă de pe taler se execută numai 
cind balanţa este închi.~f1 (blocată). Greutăţile se manipu
lează cu o pensetă. 

Subslanţclc chimice se cinlăresc fie pc fo i foarte curate 
de hirtie, fie pe sticle de ceas, a căror greutate a fost deter
minată in prealabil. Substanţcle chimice ce se cîntăresc se 
manipulează cu :ajutorul spat.ulelor meta lice, cind s int in 
cant itate mică (de ordinul gramelor sau a l diviziuni lor de 
gram) sau cu scafc din material p lastic cind s înt in cantităţi 
mai mari. 

Spatulele metalice se spală şi se usucă după cintftrirea 
ficcărl'i substan ţe. Nu este permisă introducerea spatu lei 
dintr-o substanţă ch imică in a lt a fără curăţarca ci prealabilă 
pentru a se preveni impurificarea acestora. 

Pent ru substan ţclc care intră in compoziţia soluţiilor in 
c antitii li ma i mari , se recomandă si1 exis te o sca(ă pentru 
solu!iile rcvelat.oare şi o alta pentru soluţiile fixatoare. Nu 
este pcnuisi1 folosirea aceloraşi mijloace de manipu lare a 
subslan!clor pentru ambele tipuri de soluţii. 

Se reţomandă, de asemenea, să se cîntărească toate sub· 
slanţelc chimice pentru soluţia respectivă şi să se aşeze pc 
masa de lucru în ordinea in care sînt înscrise in reţetă . După 
ce toate substanţele unei soluţii au fost cîntărite, se proce
dează la dizolvarea lor. 

Dizolvarea subslanjelor. Condiţiile; pc care trebuie să le 
îndeplinească apa folosită la prepararea soluţi ilor ş i, in par
ticular, cea folosită pentru soluţiile revelatoare au fost de
scrise in capitolul referitor la calitatea apei. 

Pentru soluţiile revelatoare, t emperatura apei de prepa
rare t rebu ie să fie cuprinsă intre 20 ş i 40°C. O temperatură 

mai coborîtă îngreuiază sau face imposibi lă d izolvarea unor 
substanţe chimice cum ar fi acidul boric, boraxul ş i altele, 
in timp ce o temperat ură superioară poate favoriza oxidarca 
a ltor componente, ca de exemplu substanţele rcducătoarc. 
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Este necesar să reamintim că la dizolvarea anumitor sub
stanţe chimice are lor o degajare de căldură (reacţie cxo
termă), ca de exemplu la dizolvarea hidroxidului de sodiu, 
a suUitului de sodiu anhidru, a carbonatului de sod iu anhi
dru, In timp ce la dizolvarea a ltora se produce absorbţie de 
căldură (reacţie endotermă) cum se întîmplă la d izolvarea 
t iosulfatului de sodiu. De aceste particularităţi trebuie să se 
ţină seama la prep ararea so luţiilor. 

Cind in reţcta soluţiei revelatoare sint incluse substanţe 
a căror d izolvare provoacă reacţ ie exotermă, atunci tempe
ratura apei t rebuie să fie la limita inferioară sau acestea 
să fie dizolvate separat şi soluţia lor răcilă inainte de a se 
adăuga revelatorului. 

La prepararea solu{iilor fixa/oare, d in cauza reacţie i pu
ternic endoterme ce se produce la dizolvarea t iosulfatulu i 
de sodiu, temperatura apei fo losite la preparare t rebuie să 
fie de 60-80°C. 

Pentru ambele tipuri de solu{ii volumul de apti in care se 
execută dizolvarea subsl anţclor t rebuie să rcprczinte cirr.a 
3/4 d in volumu l fi na l. După d izolvarea substantelor se com
pletează soluţia cu apă rece, pînă la volumul prescris. 

Ordinea de dizolvare a substanţe lor este foarte importanlo1. 
Dacă nu exisli1 nici o iudicaţie specială, suhstanţele chimkc 
vor fi d izolvate in ordinea in care sint înscrise in reţetă. 

Prepararea propriu-zisă a soluţiilor se execută in modu l 
urmă tor : 

ln vasul de pr('parare, bine curăţat. ş i cotat in pr('alabil 
pentru volumul prescris, se introduce apă la temperatura 
de 30-40°C, dacă se prepară o soluţie revelatoare, sau la 70-80°C 
dacă se prepară o soluţie fixatoare, intr-un volum de aproxi
mativ 3/4 din volumul final. 

Substanţele se introduc pe rind în apa de dizolvare, in 
cantităţi m ici, prin aşa-numitul procedeu "in ploaie". Este 
absolut necesară această fracţionare in cantităţi mici , in 
special pentru substanţele in formă an hidră (sulfit de sodiu, 
carbonat de sodiu), deoarece introducerea unei cantităţi mar i 
şi dintr-o dată favorizează formarea unor mase compacte, 
dificil de dizolvat. 

Soluţia se agită uşor ş i in mod continuu cu o baghetă, in 
scopul accelerării dizolvării ş i d ispersării uniforme a sub
s t anţei in masa solvenlului. 
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Int rod ucerea unei noi substanţe chimice in soluţie se exe
cută numai după ce precedenta s-a d izolvat complet. 

După d izolvarea ullimei substan ~e înscrise in reţetă se 
complet ează solu!ia cu apă rece pînă la volumul prescris ; 
se agit ii apoi încă ci teva minute (S-10) pentru amestecarea 
intimă a tut uror const ituenţilor. 

Dacă soluţia preparată este limpede se poate lransvaza 
in recipientul de păstrare sau poate fi imediat ut.i lizată . 
Dacă prezintă o uşoară tulburcală se lasă in repaus citev<~ 
ore, pentru a se depune eventualele substanţe insolubile (pre
zente uneori ca impurităţi în substanţele folosite la prepa
rare) ; apoi se decantează sau se filtrează prin hirtie de filtru 
cal itativă , sub forma unui filtru conic, s implu sau în culc, 
aşezat în interiorul unei piinii de aceeaşi dimensiune cu 
filtrul (fig . 4). 

Un caz particular îl constituie soluţiile revelatoare. În 
cazul acestor:1 se recomandă respectarea unui interval de 
24 ore intre prepararea soluţiei ş i folosirea ci. fn acest interva l 
solutia trebuie păstrată la rece, într~un vas de cu loare brună , 
pl in şi bine inchis . Soluţia revtdatoare poate f i folosit ă şi 

\ f 

Fi~. 4. Filtre conice, simple !k~U In cutc, pentru filtrarea $Oiuţ!llor. 
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imediat după preparare, dar, pentru reproductibilitatea rezul· 
tatelor, se recomandă ca acest interval de timp să fie rcspcc· 
lat. 

După 24 ore soluţia se decantează sau se filtrează, in scopul 
'1 indepărtării eventualelor depuneri de substanţe insolubile. 

In laboratoarele mici soluţia revelatoare ajunsă in acest sta· 
diu este gata de întrebuinţare. 

Soluţiile folosite la prelucrarea materialelor fotosensibile 
pot fi obţinute şi prin prepararea lor din aşa·numitele ,.seturi 
de substanţe". Acestea nu sint altceva decit substanţe chimice 
aparţinînd unei anumite reţete de soluţie, in concentraţiilc 
prevăzute de aceasta şi cuplate după compatibilităţi. Setu· 
riie de substanţe sint in general livrate in comerţ de firmele 
producătoare de materiale fotosensibilc. ln acest caz, pre· 
pararca soluţiilor se execută în conformitate cu instrucţiunile 
ce însoţesc setul. 

Faptul că substanţele chimice sint deja cîntărite prezintă 
avantajul facilităţi i şi rapidităţii la preparare; aceasta nu ne 
dispensează însă de precauţiunile obişnuite. 

Importanţa acestor seturi este atit de ordin practic, cit 
şi de ordin economic, ele creind posibilitatea unei procurări 
de substanţe in l imitele strictului necesar. 

2) Prepararea solutiilor prin diluare de solul ii concentrate 

In afara seturilor de substanţe, în special pentru prepa
rarea soluţiilor revelatoare, există în comerţ soluţii concen
t rate de rcvelatori, din care, prin simplă diluare in raportul 
de volume recomandat se obţin soluţiile necesare prelucrării, 

Prepararea soluţiilor din aceste soluţii concentrate se reali
zează prin măsurarea volumelor indicate cu cilindri gradaţi 
şi amestecarea lor pentru omogenizare. Soluţiile ce urmează 
să fie obţinute prin această metodă se prepară in momentul 
întrebuinţiirii. 

Soluţiile concentrate de rcvelatori sint, în particular, avan· 
tajoase pentru amatori, deoarece ele permit ca prin varicrea 
raportului de diluţie să se obţină soluţii revelatoare cu 
caract eristici diferite. 

Dezavantajul acestei metode constă nu in metoda insăşi 
ci _in pericolul oxidării soluţiei concentrate_ de revelator. 

2- R.cl•tupont<u loboutoru! Foto·fiiDlYoi.I 17 



Consumarea acestei soluţii se petrece de obicei intr-o perioadă 
lungă de timp şi, in plus, pe măsură ce se consumA., raportul 
volum soluţie concentrată/volum aer in flaconul de păstrare 
este in defavoarea soluţiei. In cond iţii de păstrare bune, 
soluţiile concentrate de revelator îşi păstrează destul de bine 
proprietăţile. 

Metoda constituie cea mai simplă cale de preparare a 
soluţiilor revelatoare in specia l, oferind multe posibilit ăţi 
de ordin practic. 

6. Cousenarcu ~lujlllor 

Nu numai suhstanţelc chimice cu care sint preparate di
versele soluţii, ci şi soluţiile însăşi trebuie conservate in 
anumite cond iţii , pentru evit area accidentelor la prelucrarea 
materialelor fotosensib ile. 

Soluţiile de prelucrare ş i în special soluţiile revelatoare 
trebuie păstrate in borcane sau sticle hrune, de capacitate 
adecvată vo lumclor uzuale, pline cu so luţ ie ş i bine închise . 

Fiecare rccipient, borcan sau sticl ă, trebuie să aibă mar
cat t ipul de soluţie pe care il conţine. Se recomandă, de aseme
nea, să aibă agăţat un cartonaş, pc care să f ie înscr isă data 
preparării şi ce material fotosensib il a fost deja prelucrat in 
ea (tipul de material ş i cant itatea, de exemplu : film 35 mm, 
2 casete sau hîrtie 9 xl2 cm, 16 coli). 

Soluţiile fixatoare pot fi păstrate şi in recipiente incolore, 
bine închise ş i cu toate indicaţiile recomandate la soluţiile 
revelatoare . 

Recipientcle cu so luţii trebuie depozitate int r-o încăpere 
rece la adăpost de lumina solară directă. 

Soluţiile de prelucrare îşi păstrcaz5 proprietăţile timp 
Indelungat. So lu ţi ile prea vechi sau alterate din cauza un or 
condiţii de depozitare necorespunzătoare pot fi depistate dato
rită unei colorări intense şi degajării unui miros urit in cazul 
soluţiilor revelatoare sau tulburării ş i depunerii de precipi
tate , in cazul soluţiilor fixatoare . Astfel de soluţii nu mai 
pot fi folosite in procesele de prelu crare, ele trebuind a fi 
imediat îndepărtate . 
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Capitolul 

II 

Soluţii pentru J•relucrarea 
hirtiilor (otograficc alb-negru 

Hirtiile fotograf ice a lb-negru pot fi clasificate in dou ă 
grupe mari , după dest inaţia lor: 

- hirtii fotografice pctJtru domeniul artist ic; 
- hirtii fotograficc pentru domeniul tehnico-ştiinţiric . 
Primele, folosite la real izarea imaginilor poz iti ve pr in 

transpunerea imaginii de pe un negativ, se impart in 3 ca te
gor ii, după principa lul element fot osensibil pc care-I conţin : 

- hirtii cu bromură de arg int - hirtii bromură ; 
- hirtii cu clorură ş i bromură de argint - hirtii cloro-

hromură 

- hirtii cu clorură de argint - hirtii clorură . 
Ce le destinate domeniului tehnico-ştiinţific sint in general 

hirtii de inregistra re ş i cuprind numeroase categorii , după 
domeni ile tehnice sau ştiinţif ice in care î ş i găsesc ap li carea . 

1. Solutii JHlntr·u prelutnHt K hirtlilor lotograflce dedlnate 
domenlulul1olrlls tlc 

Procesul de tratament a l acestor hirtii cuprinde dou ă faze 
principale - developare şi fixare - despărţite şi urmate de 
spă l ări şi incheindu-se cu procesu l de uscare. 

Rt{eltle soluţiilor reve latoare sint numeroase, fiecare fa
bricant de hîrti e fotografică rccomandind ş i so luţia reve la
toare. 
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Timpii de revelare s int in general scurţi. 
Temperatura soluţiei influenţează v iteza de revelarc: o 

t emperatură ridicatli o accelerează, in timp ce o temperatură 
coborîtă o incctiucştc, necesitînd implicit modiricarea tim
pilor de rcvelare. 

Un raport timp/temperatură la developarea hirtiilor foto
ţJraf ice se prezintă astfel (tabelul 1). 

Tcmp~ralura 
re•·elai(I'CU]ui . " C 

T impderewlare (imin 

Tabelul 1 

lmin30s l 

Devcloparl':l la tempcratu6t coborîtă poate fi accelcratli 
prin adăugarea în so luţia rcYelatoarc de 10 % uree . 

Dilu{ia soluţie i revelatoare inrlucn ţează v iteza dt! n·\·e
lar(', necesitînd, în unele cazuri, prelung irea t impului cu 
50-100% ; in fluenţeazrt, de <lsemcnca, contrastul imagin ii , 
}Wnnit.ind oprirea la un eonl.rast inferior (de exemp lu, se 
p oate realiza un cont rast nwi coborit, deci ton uri ncgrt! ma i 
puţin profundt·, pe o hîrtie dură, developind înt r-un revela
tor di luat). 

Soluţiile fixafoare sînt în general soluţii acide, in foart t! 
rare cazuri, lanante . 

T impul de f ixare trebuie sft fie suficient de lung, pentru 
ca eliminarea halogenuri lor rlc argint ne reduse să fi e complet ii: 

- în soluţie fixaloare aci dă proaspătă 5 m in; 
- in sol uţie fixatoare t.an:mtă proaspi1tă 8 -10 min . 
Timpul se dubleazft dacă temperatura soluţiei este sub 

l 7° C. 
Timpul se măreşte pe măsud uzuri i soluţiei. 

AlenJie! La fixarea hirtii lor cloro-bromură şi clorură. nu tre
buie prelung it inutil timpul de f ixare, deoarece imaginea 
formată din g:ranule fine poate fi atacată de soluţia ele tio
suUat de sodiu . 

Fotografiile ce urmea:tl a fi 11irate se recomandă să fie 
fixate in dou;i soluţii ::;ucc<'s ive de fixare. cu aceenşi formulă; 
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se ţine fotografia 1/2 din timpu l normal in fiecare din cele 
douft soluţi i. Cind prima so luţie se epuizează se înlocuieşte 
cu a doua, aceasta inlocuindu-se cu soluţie proaspătă . 

Se recomandă să nu se depiişească număru l de coli de 
hirtie indicat pentru un anumit volum de soluţie fixat oare. 
Se pot fixa : 

- in solu p e a cid:i : 40 coli hîrtie 13 xt8 cmjl; 
- în soluţie tanantă: 30 coli hirtie 13 x t 8 cmfl. 
Cifrele s int or ientative, cunoscind că hirtiile cloro-bro

mură şi clorură conţin mai puţinii halogcnură de argint decit 
cele cu hromură şi că hirtiile dure conţin mai multă haloge
nurft de argin t decit cele cu contrast redus . 

Între soluţia revelatoare şi soluţia fixatoare se recomandă 
sft se folosească o solutie de stopare a revelări i compusă din: 

Apă 

Acid acetic glacial 

Timpul dC' imersiune este de circa 10 s . 

1000 tnl 
15ml 

ln l 000 mi soluţie de stopare se pot trala 60co li 13x 18cm. 
So lupa de slopare este recomandată in special pentru 

hirtiile cloro-bromu ră şi clorur:i, pcnlru a se evita ingălbe
nirca lor. 

După t ratarea in soluţia de s topare se recomandă clă
t i rc~t fotografii lor in apă curentă 10 s . 

După spălarea finală, inainte de a fi supuse procesu lui 
de uscare, se recomand[t trecerea fotograf ii lor 1 -2 s printr-o 
soluţie inmuîetoarc (de exemplu OHWO F 905 dilulic l + 
+200 voi apă) pentru ca uscarea să de.curgă uniform . 

2. SoluJII renJ:110are - (ormuh~ uen~rale 

a. Solu!ii reHiatoarc JlClllr u hirtii hromură. Nu întot
deauna există posibilil ntea folosi rii soluţiei revelatoare înd i
cnl[t pentru hirtia resp(!clivă. Următoarele soluţii revelatoare 
dau bune rezultatt! in dcveloparca aC(!S! ui lip de hirtie foto
grafică: 
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1) Revelator !\ODA[{ D 12 

A p:l 
Metol 
Sulfit de sodiu nnh. 
Hidroch!noni't 
Carb011nt d t sodiu anh. 
Uromurii de potns iu 
,\p:i pinii la 

150ml 
3g 

4:> ;.: 
12 !-! 

" " 2g 
1 000 tn l 

So luţia <le lucru M~ obţine diluind 1 volum so lu
ţ ie+ 2 volume api'i . 
Timpul de developare cs le 1 m in ş i 30 s 
pînă la 2 min la 20°(. 

2) Revelator l\ODA[{ D 163 
Apă 750 mi 
1\1{'101 2 .5 g 
Sulfit <Il! sndin anh. 7!i g 
Hidrochinon~ 17;.: 
Carbonat de sod iu anh 65 g 
Uromur!i de potas iu ;Jg 
Api'i piuă In 1 000 m i 

Solutia de lucru : 1, vo lum soluţie + 2 volume 
apti. 
T imp de rcvclarc: 1 min ş i 30 s Ja 20"C 

3) Revelator ORWO 41 
Apă 750 m i 
Sulfit de sodiu :mh. 100 g 
Amidol 20 g 
i\pii. pinii. la 1 000 m i 

Soluţia de lucru : l volum soluţie + 1 volum 
apă. 

Timp de revelare: 1-2 m in la 20"C. 
Accaslă so luţie revelatoare poate fi folositi'~ şi pentru deve

loparca f ilmelor negative de imagine. In accsl caz soluţia 
de lucru se realizează d in 1 volum soluţie + 3 volume apă, 
t impul de revelarc fi ind 5 min la 20"C. 

Se obţin imagini cu contrast normal . 

4) Revelator ORWO 100 
Ap:l 750 mi 
Metol 1 g 
Sulfit de sodiu :mh. 13g 
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Hidrochinonli 3g 
Carbon al de sodiu anh . 26 g 
Dromură de potasiu 1 g 
Apă plnă la 1 000 mi 

Timp de rcvelare: 1-2 min la 20'"C. 

5) Revelator ORWO 108 
Apă 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hldrochinon11 
Carbonat de potasiu anll. 
Bromură de potasiu 
Apă pinii la 

750 mi ,, 
40g ., 
-40g 
2g 

1 000 mi 

Timp de revelare: 1-2 min la 20"C. 
Se obţin imagin i eu contrast ridicat. 

6) Revelator ORWO 115 
Apă 750ml 
Met ol 2g 
Sulfit de sodiu nnh. 25 g 
Hidroch!nonă 6s 
Carbonat de sodiu nnh. 33 g 
Bromu.r:'l de potasiu O,S g 
Apă pinii In 1 000 mi 

Timp de revelare: 1 min 30 s - 2 min la 20°C ~ 

Diluat cu un volum egal de apă se poate folosi la develo
parea hirt iilor clorură, dind tonuri negre-albăstrui ; timp de 
revelare pentru hirtii c lorură : 45 s la 20"C. 

7) Revelator ILFORD ID 62 
Apă 
Hidrochinonă 
Sulfit de sodiu anh. 
C.arbonat de sodiu 
Fenidon 
Bromură de 'lOlnsiu 
Benztriazol 
ApA plnă la 

Fenidonul furnizează revelatori 
bromură. 

750 mi 
12g 
50 g ... 

0 ,5 g ,, 
0,2g 

1000 mi 

excelenţi pentru 

Soluţia de lucru: 1 volum soluţie + 2 volume apă! 
T imp de revelarc: 1 min 30 s - 2 min la 2QOC. 

hirtia 

23 



8) Revelator ILFORD pentru hîrtie bromură 
Apă 750 mi 
Mclol 0,75 g-
Sulfi t de 5odiu anh. 12,Wg 
Hîdrocninonă 3,; 
Carbonat de sodiu 16g 
Bromură de pot us iu 1 g 
Apă pinii la 1 000 mi 

Timp de reve lare : 1 rnin 30 s-2 min la 20'C . 

b. So luJii revelatoare pentru hirtii cloro-bromură. Cu 
acest tip de hirtie fotograf i că in rcvclatorii recomandaţi se 
obţin imagini in tonuri negre calde, sep ia sau chiar roş ii. 

Formarea de tonuri ca lde o determină diluţia revclat oru
lui. 

1) Hevelator AGFA 120 
ApO 
Sulfit de sodiu unh. 
Hidrochinonă 

Carbonat de sodiu anh . 
Bromură de potasiu 
Apă plnă la 

750mi 
30g 
12 g 
40 g 
lg 

1 000 mi 

So l uţia de lucru: 1 volum soluţie + 2 volume apă - to
nuri sepia; 1 vo lum soluţi e + 6 volume apă - tonuri roşi i. 

Acest revelator poate fi fo losit pentru t oate trei tipurile 
de hirtie, în diluţii adecvate ş i la timpi de revc lare cores
punzători (tabelul 2). 

Bromură 

Cloro-bromură 
Clorură 

1: 5 
1:4 
1:3 

Tabelul 2 

5-6 
4-5 

' 
In toate cazurile durata expunerii fotografiei trebuie pre

lungită In de două-trei ori timpul de expunere normal. 

2) Revelator ORWO 122 
Apă 750mi 
Sulflt de sodiu anh. 30 g 
Gltcin 5 g 



Hidrochinonă 

C:zrbonat de potasiu nnh. 
Bromun1 de potnsiu 
Apă p lnă la 

l Og 
50 g 

5 g 
1 000 mi 

So luţia de lucru: 1 volum soluţie + 2 vo lume apă .. 
Timp de rcvclarc: 4 min. 
1 volum soluţie + 4 volume apă. 
Timp de revelare: G-8 min . 
Imaginea prezintă tonuri brune curate . 
Timpul de expunere a fotografiei, prelungit. 

3) Revelator ORWO 123 
Apă 750 m l 
Sulfit de sodiu anh, 60 g 
H idrochinonă 24 g 
Carbonat de potasiu anh. 80 g 
Bromurii de potasiu 25g 
Apă plnă la l 000 mi 

Imaginea prez intă tonuri negru-brune sau brune neutru 
după diluţie ş i tipul hirtiei (tabelul 3). 

Tabdu l J : 

Dilu ţie NuanJ!I. 

Cloro-bromură 
Cloro-bromură 
Bromură chamois 

: 2 ,, ,, 1 

2 -3 1 " '''"-''"" cl-5 brun ueutru 
8 - 9 brun Inchis 

4) Rtvelalor ORWO 124 
A pă 
,\Jetol 
Sulfit de sod iu anh. 
Hidrochinonă 
Carbonat de sodiu anh . 
Dromură de potasiu 
Apă plnă la 

; r,oml 
0,8g 

15 g ,, 
9 g 
8 g 

1000 mi 

Revelatorul ORWO 124 poate fi folosit şi la developarea. 
hirtiilor bromură ehamois. 

Timp de revelare: 2 min-2min 30s la 20°C. 
Imaginea prezintă tonuri verzi-brune. 
Timpul de expunere a fotografiei trebuie dublat. 
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c. Soluţii re \'elatoare pentru hirtii elornră. Hirtiile foto
g rafice clorură sint mai lente de circa 30 ori decit hirtiile 
bromur.ă. Contrastul lor se inscrie intre o gradaţie moale 
-şi o gradaţie extradură, gradaţia moale corespunzind unei 
hirt ii bromură viguroasă . 

Datorilii sensibilităţii moderate ş i contrastului ridicat 
.aceste hirtii sint recomandate pentru copierea negativclor 
foarte transparen te. 
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1} Revelator /{ODAK D 52 
Ap' 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidrochinonă 

750ml 
0,75 g 

11,25g 
3 ,2 g 
7,5g 
0,75g 

Carbonat de sodiu. anh. 
Bromură de pot asiu 
Apă plnă la 1_000 mi 

Timp de revelare: 2 min la 20"C. 
Imaginea prezintă tonuri negre calde. 

2} Revelator KODAK D 72 
(formula , vezi hirtii bromură). 
Soluţia de lucru: 1 volum soluţie + 2 volume apă 
Timp de revelare: 1 min la 20"C. 

3) Revelator KODAK D 158 
Ap' 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidrochinonă 

Carbonat de sodiu anh. 
BromurA de potasiu 
Apă pinA la 

Timp de revelare: 45-60 s la 20"C. 

750 mi 
1.75 g , .. 
6,75g 

" ' 0,5 g 
l.OOOml 

Recomandat pentru developarea copiilor contact. 

4) Revelator ORWO 115 
(formula, vezi hirtii bromură) 

Soluţia de lucru: 1 volum soluţie + 1 volum apă . 
Timp de revelare: 45 s la 20"C. 
Imaginea prezintă tonuri negre-alb.ăstrui. 



5) Revelator GEVAERT G25I G252 
Apă 750 ml 
Metal 1,5g 
Sullit de sod iu ::mh. 25g 
Hidrochinonfi 6 g 
Carbonat de sodiu 37 g 
Bromur''i de potasiu 1 g 
.'\p,'l plnă la 1 000 mi 

Timp de revelarc: 45-60 s la 20°C. 

750ml 
2,5g 

25g 
6 g 

37g 
0,5 g 

1 000 mi 

Jn revelatorul G 252 imag inea prez inta tonuri ncgre
a lbastru i: 

6) R evelator JLFORD ID 62 
(formula, vezi so luţ i i revelatoare pentru hirtii bro
mura). 

So lu ţ i a de lucru : 1 vo lum so luţie + 1 volum apa. 
Timp de revc lare: 45-60 s la 20°C. 
Imagi n ile obţin ute pe hîrtii clorurft cu aceste so luţii re-

velatoare prez i ntă tonuri negre ca lde sau negre-a lbăstrui. 
Pent ru ob ţi nerea de tonuri negre-a l băstrui trebuie evita/: 
- excesu l de bromură de potasiu în reve lator; 
- impu rificarea reve latoru ln i cu urme de tiosu lfat de 

sod iu (stropirea accidenta l ă a reve lod.orul u i cu so lu ţ ie fixa
t oa re) sau trebuie adăugat in reve lator 10-20 mi so l uţie 
alcoo licft l % benzt riazo l. 

d. l\lodifica rea tonalităfii imaginii. Folosirea unei soluţii 
re\·e latoare cu concentraţie m:ue de brom ura de potas iu la 
deYe loparea hirt i ilor clorură desti nate obţinerii de tonuri 
negrc-alb:istrui provoacă sch imbarea ton a li tăţii imaginii în 
ncgru ca ld. 

Compensarea încetiniri i v itezei de deve lopare datorite 
concentraţ i e i mărite de bromură de potasiu se rea lizează 
prin ridicarea temperaturii reve latoru lui. 

Cu bune rezultate poate fi folos i tă formu la următoa re : 

Apă 750 ml 
i\ll"tol 0,8 g 
Sulfit dl" sod iu anii. 14 g 
Hidrochinon;l 4 g 
Carbonat de sod iu anh. 12 g 
Bromură de potasiu 6 g 
Ap<• pinii la 1 000 mi 

Timp de revc larc: 2 mi n 30 s la 24°C. 
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Conce nlraţia bromurii de potasiu ş i timpul de revelare 
pot fi variate in funcţie de tonul hirtiei (uşor sau net albă
strui). 

Alenjie! Hirtii le clorur:i se deve lopează foarte repede. O de
velopare prelungită, deş i binevenită in cazul unei imagini 
subexpuse, provoacă în majoritatea cazurilor apariţia voa
lului ş i îngă lbenirea fotognt fiei. 

3 . Soiul ll re ,·eln lOIUe reeoumndal e 
de fir mele produe:Houre de birti l fotouraflee 

Firme le producă toare de hirtii fotograf ice recomandă pen
tru produse le lor formule proprii de soluţii revelatoare (ta
belul 4). 

Ta/Jdul 4 

1 1 
T~•~: i'••e< Diluţi~ r aturâ ., 

1 ARFO-CLOR 1 'm!ISR2-N 

1 1 1 

:\RFO ARFO-TYP TIMIS H2-C - 1-2 20 
ARFO-BROl\1 

BHOVIHA NEUTOL (1+11 1- 1'/z 20 
FL0SS IG (1+3) 1'/z -2 20 

RECORD 
HAPID NEUTOL 66 (1+3) 1'/!- 2 20 

PORTRIGA 
AGFA HAP ID 

AGFA 8-66 (1+3) 1'/J- 2 20 
LUPE X EJKO:-.AL (1+1) 1- 2 20 
HECORD METI "'OL U (1 + 1) J-2 
PORTR I GA DUOTOL (1 + 1) 1 -:.! 20 

AGFA 100 1-2 20 
AGFA 108 1- 2 20 
AGFA 11 5 t -2 20 
AGFA 120 (1 + ·1) 2-8 20 
AGFA 122 (1 + ·1) 2- 8 
AFG:\ 1:.!3 (1 +·1) 2-8 20 
AGFA 12·1 (1 + 1) 2-8 20 
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Tabtlul 4 (C;)n/lnuart) 

1 1 1 
~~: IT="· Dlluţle rntur3 ., 

1 GEVABROM 

1 METINOL U 

1 1''': 11 

20 
GEVARTO 20 

GE· GEVATOl\'E (1+1) 20 
VAERT ARTONA 20 

VITTEX 20 
RIDA X 20 

KODABROJ\1 EKTAFLO 
POLYROYAL TYP 1 (1+9) P /2-2 20 

POLYCO N- VERSA TOL ( 1+2) 11/2- 2 20 
TRAST DEKTOL (l + 2 ) 11/1- 2 20 

1\.0DESCO 
I~ODAK ROYAL (l+! J 2-~ 

KODUHA J._OolJ ,'\Ol, (1 + 2) 2 -:l 20 
\'ELOX DEl~TOI, (1 + 11 50 s '"' EKTAFI.O 

TYP l ( 1+ 9J 1-2 20 
P.\:\AUJRE DEKTOL ( 1+ 2 J 2 20 

EKTAFLO 
TYI' l (1-f !l) 1- 2 20 

E I\ T:\ FI.O 
TYI' 2 (1 + 9 ) 20 

BHOMOFOHT FD-10:1 11/l - 2 " FOHTEZO FD-10:1 11/.-2 18 
PORT UHA FD-102 1'/!-2 19 

FD-111 11/1-2 19 
FORTE POHT UHE X FD-102 1'/z - 2 " HOTAX FD-101 4r:. s-90s " VE HDITA F D·6 •!Ss " FOHTUTO FIJ-lO:J 11/:-2 " \'AH IOFORT FD-103 11/z- 2 " 

BH0:\1 FOTOX P 1'/:-2 20 
FOTO:\ P 2 1'/:-2 

HOTO O'\ FOTO .'\' 1' 2 1- JI(, 20 
FOT O N POHTRAIT· 

UAPID FOTOI\' P 1- 11/2 20 
CJ-ILOR B FOTOI\' P 1-11/z 20 
\'EBDON FOTOI\' P 1- JI/, 20 
CJ-JLOH FOTOI\' 1' 1-1 1/z 2u 

FOTON P 2 1-11/z 2U 
Toa te tipur ile W 19 U:'\'IFE:-: ( 1+ 7) 1-2 20 
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Revelator ii recomandaţi de firmele producătoare de hirtii 
fotografice, cu excepţia firmelor ARFO şi FORTE, se pre
zin tă sub formă de seturi de substanţe sau sub formă de so
luţii concentrate. 

Folosirea lor implică respectarea strictă a instrucţiuni
lor ce le însoţesc. 

a. Ue\'elatori recomandaţi pentru hirtii fotoy rafiee AU FO 

1) TiiHlS- R2-N, revelator cu acţiune normală. 
2) TIMIS - R2-C, revelator cu acţiune contrastă. 

Se prezint:! sub formă de seturi de substanţe; soluţiile 
se prepară dup5. instrucţiunile ce le însoţesc . 

3) Revelator pentru hirtie ARFO-TYP (tonuri brune) 
Apil 
Sulfit de sodiu anii. 
Glieim' 
Hidrochinonă 

C:~rbona t de sodiu crist. 
llromură de potasiu 
Apil plnă la 

750 mi 
40g 
6g 
6g 

80g 
2g 

1 000 mi 

Se pot obţine tonuri ma i ca lde prin adaugarea a 10 g bi
carbon at de sod iu la 1 000 mi revelator. 

Observatie. Se recomandă respectarea unei temperaturi 
muximc de 20°C, gli cina fiind sensibilă la temperatură. 
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4) Revelator pentru hlrtie ARFO-CLOR 
Apă 
,\Jctol 
Su!fit de sodiu anh. 
Hidrochinonă 

Ca.rbonat de sodiu anh . 
Bromuril de potasiu 
Apă plnă la 

750ml 
1,2 g 

23g ,, 
30g 
lg 

1 000 mi 

5) Revelator pen tru hirtieARFO-REFLEX şi ARFO-STAT 
Apil 
:\ letol 
Sulfit de sodiu anh. 
H idrochinonă 
C:!rbonat de sodiu anh. 
Bromură de potasiu 
Apă plnă la 

750 mi 
lg 

22g ., 
22g 
lg 

1 000 ml 



b. Revelatori recomandaJi pentru hirtii fotografice FOHTE 

Revelator FD-6 (pentru hirtii VERDITA) 
Apoi 7Wml 
:\!eloi l,Sg 
Sullil de sodiu anh. 23 g 
Hidrochinonii 6g 
Carbonat de sodiu anl1. 38 g 
Uromură de potasiu 1 g 
Apă plnă la 1 000 mi 

Revelator FD-101 (pentru hirtii ROTAX) 
Apii 750 m i 
:\letol l,Jg 
Sullit de sodiu anh. 23 g 
Hidrochinonă 6 g 
Garbonat de sodiu anh. 30 g 
Bromură de potasiu 1 g 
Apă plnă la 1 000 mi 

Revelator FD-102 (pentru hirtii PORTURA) 
Apă 750 mi 
Mctol 1g 
Sullit de sodiu onh. 20 g 
Hidrochinonă 3 g 
Carbonat de sodiu :mh. IG g 
Dromură de potasiu 1,5 g 
,\pii plm'l la 1 000 mi 

Revelator FD-103 (pentru hîrtii BROMOFORT, FORTEZO) 
Apă 750 mi 
Metol l g 
Sul!it de sodiu anh. 22 g 
Hidrochinonii 4 g 
Carbonat de sodiu anh. 22 g 
Bromur:l de potasiu 1 g 
Apă pln:l la 1 000 m i 

Revelator FD-111 (pentru hîrtii PORTURA) 
Apă 750 mi 
?.!eloi 1,7 g 
Sulfit de sodiu anii. 11 g 
Hidroehinonă 2g 
Glicină 1,3g 
Carbonat de sodiu anh. !l,g 
Dromură de potasiu 2g 
Apă plnl'i la 1 000 mi 

T imp de revclarc: 3-4 min la 20°C. 
Nuanţa de culoare este variabilă cu timpul de revelarc 

şi cu diluţia revelatorului. 
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G. Soln! ll Ura tonre pentru hirtii fo togrnllee alb-negru 
destinate domeniului artis tle 

a . Solutii de fixare aeide 
J ) Fi:rafor acid simplu 

Ap1i (SO'C) 
TiosuUat de sodiu 
i\le tabisuUit de potasiu 
Apă plnă la 

750ml 
250 g 
25g 

I OOOml 

2) Fixa tor acid w sul{if de sodiu ca tampon KODAK F 24 
Ap:1 (80'C) 750 mi 
TiosuUat de sodiu 240g 
Sullil de sodiu nnh. 10 g 
Bisulfit de sodiu 25g 
Apă plnă la 1 000 mi 

b. SoluJii de fixare tannnte 

Nu sint necesare decit în cazuri specia le, atunci cind se 
indică in mod expres folosirea lor (emulsie prea proaspătă 
sau lanată insuficient). 

1) Fixator tanant IWDAK F 25 
Apă (80"C) 
T iosulfa t de sodiu 
Sulf it de sodiu anh. 
Acid acetic glnclnl 
Acid boric 
Alaun de potasiu 
Apă plnă In 

750 mi 
300g 

5g 
!Om! 
5g 

l Og 
l OOOml 

Soluţia de fixare lanantă se foloseşte la 21°C pentru a-i 
evita descompunerea. 

2) Fixalor rapid tanant KODAK F 'i 
Apă (SO"C) 600 mi 
Tiosulfat de sodiu 360g 

Se dizolvă, se lasf1 să se răcească soluţ ia ş i se adaugă in 
ordine: 

32 

Clorură de a moniu 
Sulflt de sodiu anh. 
Acid .acetl.c l;l.acial 

50g 
15 g 
1Jg 



Il 

'l 

Aeld bodc 7,& 1 
Alaun de potasiu 15 1 
ApA pinA la 1 000 mi 

Temperatura de lucru a soluţiei: 2J"C. 

Obsrruuţie. Acidul ,borlc prevăzut ,In ,lormulele fixatorilor KODAK 
F 25 şi KODAK F 7 se adaugA sub for mA de aoluţle preparatA ln prealabil 
prln~diJ:olvarea substanţe i .. In 40-50 ml apA fierbinte (1~) şi lisat.l d. 
se rActaJ<:A. 

c. SoluJil de fixare rapidA. Introducerea de săruri de amo
niu in soluţii rixatoare acide : măreşte viteza de fixare, 
permiţînd şi activitatea lor la 'temperatură coborîtă (sub 
l5°C). Sarea cea mai folosită este clorura de amoniu a cărei 
concentraţie variază ,In funcţie de concentraţia t iosul
fatului de sodiu din soluţie: 

- soluţie fixatoare cu 10% tiosulfat de sodiu, se adaugă 
5% clorură de amoniu; 

- soluţie fixatoare cu 20% tiosulfat de sodiu, se adaugă 
4% clorură de amoniu; 

- soluţie fixatoare cu 40% tiosulfat de sodiu, se adaugă 
2% clorură de amoniu. 

Se poate inlocui tiosulfatul de sodiu cu tiosulrat de ama. 
niu tn acelaşi scop; in acest caz concentraţîa in substanţă 
trebuie să fie redusă - 200 g 0/ 00 - şi se reduce, de aseme
nea, şi timpul de fixare, pentru a se evita in roşi rea imaginii. 

Fixalor KODAK F 7 
(formula, vezi soluţii de fixare tanante). 

d. Epuizarea soluţiilor fixatoare. Intr-un litru de soluţie 
de fixare se pot prelucra: 

180 coli hirtie 
90 coli hirtie 
40 coli hirtie 
20 coli h irtie 
14 coli hirtie 
8 coli hirtie 
5 coli hirtie 

6X9 cm 
9x12cm 

13x18cm 
18x24cm 
24x30cm 
30X40 cm 
40xWcm 

Controlul epuizării soluţiilor fixatoare se poate face pe 
mailmulte căi; cea mai simplă şi mai la indemina tuturor 
este măsurarea timpului de clarificare. 
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Cu o bucată de film virgin (nedevelopat) se determ in ă 
timpul de clarificare într-o soluţie de fixare proaspătă. In
cercarea se efectuează din timp in timp cu bucăţi de film 
de acelaşi fel; cind timpul de clarificare se dublează soluţia 
de fixare este consumată. 

5. Solulli a lrallnt~ dupil fixaRII. hîrtlllor fotounr.llce 

Folosirea unei so luţii alcaline după fixarea in f ixalori 
acizi micşorează aciditatea hirtiilor fotogmficc, in lesnind 
şi scurtind timpul necesar pentru o spă lare ef i cientă. 

Soluţie alcalină AGFA 320 
Apă 
Carbonat de sodiu nnh. 

1 000 m l ,,, 
Se menţin fotografiile după fixare Limp de 2-3 min, 

înaintea spălării finale. 

6. Re!!tanra.rea lotograflllar \·ecbl 

Fotografiile vechi, care nu pot fi reprodusc. pot fi n·
staurate prin următorul procedeu: 

Se degresează suprafaţa imaginii cu vată imbibat l1 cu neo
falină. Se lasă să se usuce perfect. 

Se fixează apoi 5 min intr-o so luţie fixatoare aci<lă proas
pătă se spală circa 1 min şi se introduce in următoarea 
soluţie: 

Apă 

Formol 
Carbonat de sodiu anh. 

în care se menţine 2-3 min. 

1 000 mi 
20ml ,, 

Se spală bine fotografia 30 min, apoi se înălbeşte 4 min 
tn următoarea soluţie: 

Sol u ţ i a A: Apă 1 000 m l 
Permanganat de potasiu 5 g 
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Soluţia B: Apli 
Clorură de wdiu 
Acid sulfuric pur 

1000 mi 

"' 16ml 

Soluţia de înălbire se obţine amestec ind vo lume egale din 
so luţiile A şi B. 

Se trece fotografia prin apă, apoi se decolorează intr-o 
soluţie de bisulfit de sodiu 1%. Se spală din nou timp de 
10 min. Se expune imaginea înălbită la lumină puternică 
pînă la obţinerea unui ton purpuriu. Se redevelopează intr-un 
reve lator cu amido l, preparat in momentul întrebuinţării: 

Apă 
Su lf il de sodiu anh. 

Se adaugă In momentullntrehuinţl'irii: 

1000 mi 

"' 
Amldol 7g 
Bromură de potasiu sol 10% 2 mi 

După developare se spală, apoi se fixează ş i se spală 
foarte bine. 



Capitolul 

III 
Solujli de prelucrare 
pentru materiale fo tosensibile 
alb-negru ORWO 

Materialele fotosensibi le eu suport transparent de fabri
ca ţie ORWO cuprind o gamă largă de sortimente. Se men
ţionează soluţii le de prelucrare pentru următoarele categori i: 

- materiale . negative fotografice; 
- filme negative înguste ; 
- filme .. şi plăci fototehn ice; 
- filme ş i plăci pentru scopuri ştiinţifice şi tehnice; 
-filme~ şi, plăci diapozitiv; 
- filme medicale ş i filme tehnice roentgen. 
Prelucrarea acestor categorii se desfăşoară după o schemă 

principală, schema sau prescrispţia ORWO 1100 (tabe lul 5) 
publicată in 1972. 

Tabelul .S 

Ti1Dp 

1. Rcnlnre după tipul 
de material 
şlre\'tlator 20± 1/ : 

2. Oprireareve-
!Arii 15-305 0RW0200 A 202(1 + 9) 19-21 

3. Fil'l!re 8-12min 0RW0301 A300 19-21 

"" 4-IOmin ORWO 304 A304 19-21 
4, Spălare 15-30rnin ... '"'''"']' .. ''".""' 5. lnrnulcre 1{1-tmin - F 905 19-21 

(1+200) 
6. Uscare 30-40 

Oburvu(le, fatele 1·· 3 se dedăşoarll la Intuneric (cameră obscură sau 
doză lnchlsll:); fazele 4 .. 5, la lumlnll. 

36 



Prelucrarea categoriei de filme medicale şi roentgen se 
Inscrie Intr-o altă schemA care va Ci prezentatA la punctu l 
respectiv. · 

1. Solu!ll rev&latoare - Solutii pentru mater iale aegatlve l oto1n.llee 

Materialele negative fotografice se prezintA sub formA 
de rolfilme, filme de format redus, planfilme şi plăci şi 
se pre l ucrează după schema de prelucrare ORWO 1100. 

Soluţiile revelatoare şi timpii de revelare recomandaţi 
pentru developarea acestei categorii de materiale sint In
scrise In tabelele 6, 7 şi 8. 

Taklull 

Reudalorltompen
•aiOI'I, de granulaţie 
fina 
ORWO 12 
ORWO 14 
ORWO 44 
ORWO R 09 (1+40) 
ORWO F 43 
ORWO A 49 

Timp de rc".cluc !11 mia l•l!0°C pcatra· 

10-12 
10 - 12 
12-Ui 

9-1 1 
7-9 
9-11 

10-12 
10-12 
12-15 
9-11 
7-9 
9-11 

10-12 

15-18 
12-13 
11-13 
12-14 

Ob~eriiG/Ie: La revelatorul ORWO R 09, timpii de re\·elare 15e scur
tea:r.A sau se prelungesc tn funct ie de diluţle, cu factorul: 

Diluţie : 1+20 t+eo 1+ 80 1+100 1+100 1+200 
Factor: 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 &,0 

Re~/atoruntuural 
ORWO A 77 
(A1+A1+B+apA), 7-9 7-9 11-13 

tn pArţi: (2 :o : 1 : Hi) (2 : o: 1 : 12) (2 :o: 1 : 9) 
Rt~latorl rapl%1 
ORWO M·H 28 

(1+6) 4 - 5 4-5 elrca a 
ORWO A 37 1-11/ 1 

0/lnriiG{le. Reodatorul ORWO A J7 poate 11 fol osit '' la developarea 
materlaltlor NP 15 ti NP :1:0 ctnd urmArim sA mArim contrutul; timp 
de developare, In acest cat, :1: mln. 

Revelatorul M-H ta se recomandA pentru developarea nega tlvelor 
de format mare, de la 6x9 cm In ~;us. 
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Rtnlalorl eu 
plrogafol 

ORWO 41 
ORWO 60 
ORWO 62 

ORWO 8 
(tomperuator) 

ORWO 10 
(normal) 

ORWO 61 
(normal) 

Tabtlu( 6 (continuare) 

Tabelul 1 

1 Timp de U1't1a u , 111 m.l11 , la20"C, pe11hu : 

NP 20 NP 22 
(111m t iplac4 pwtrd) 

8-10 

10-12 

5-6 

8-10 

10- 12 ,_, 

Tabtlul 8 

Timp deu1'clare, 111 mlu, Ja 20"Cpe11tru (d t1't1oplrl l11 t a 11t): 

ORWO 42 
ORWO 4~ 
ORWO .f6 

1 1 NP 27 

10-12 
10- 12 
11- 13 

OburiNlţit. Toti revelatorii dl'terminA un contrast normal. 

a. Solutii revelatoare pe l:tszA de formule 

1) Revela/ori compensa/ori şi de granulaţie { i nil 
Formulele soluţiilor revelatoare ORWO 12, ORWO 14. 

ORWO R 09, ORWO F 43 ş i ORWO A 49, vezi capitolul 
,.Revelatori rnicrogranuloşi", 



OR\VO 44 

Apă 

Metol 
SulUl de sodiu onh. 
Hidrochlnon:1 
Dorax 
Bromurii d~ pot:~siu 
Apă pinii la 

750 mi 
I,S g ... ,, ,, 
0 ,5 g 

1000 m i 

Revelator de contrast redus şi granulaţie fină, recoman· 
dat pent ru devclopări" în t anc. 

2) Revefafori cu pirogalol 

ORWO 41 

S o 1 u ti a A: Ap:l 
Acid eitric 
Plrogalol 
Sullit de sodiu anh. 
,\ p!i p tnll la 

!')o 1 u ţ i a 8: Apă 

Carbonat de potasiu nnh. 
Apă pinii la 

Soluţia de lucru se obţine amestecind: 

750 m i 

•• 28g 
100. 

1000 m i 

750 m i .., 
1 000 mi 

1 volum soluţie A + l volum soluţie 8 + 2 volume apl 

Este un revelat or de contrast normal. 

OR\VO 60 

S o 1 u 1 ia A: Apă 
B illulfit de potasiu 
Pirogalol 
Sulfit de sodiu anh. 
Apă plnă la 

S o 1 u ţ i a B : Apă 

Carbonat de sod iu anh. 
Apă plnă la 

750 mi 
50 g 
50g 

130g 
1 000 m i 

750 mi ... 
l 000 mi 

Soluţia de lucru se obţine amestecind 1 volum soluţie 
A + 1 volum soluţie B + 4 volume apă . 

ORWO 60 este un revelator de contrast redus. 
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ORWO 62 

S o 1 u ţ 1 a A: ApA 350 ml 
Blsult!t de potasiu 5 g 
Plrogalol SOg 
Bromură de potatlu J g 
Apil ptnii l a !IQOml 

S o 1 u ţ 1 a B : ApA 350 mi 
Sulfit de sodiu anh, tOO g 
Apă pinA la 500 mi 

Sfo 1 u ţ i a C: ApA 350 mi 
Carbonat de sodiu anh. 40.7 g 
ApA pinA la 500 mi 

Soluţia de lucru se obţine amestecind cite 50 mi din so· 
luţiile A, B şi C şi completind pină la 1000 m i cu apă. 

Este un revelator de contrast redus. 
Revelatorii cu pirogalol sint revelatori de mică rezis

tenţA la conservare. Se utilizeată puţin din cauza conser
vării s labe şi, In plus, pătează negativul şi miinile . Ima
ginea argenticli formată este insoţit ă de o imagine rezi
duală organică de culoare gă lbuie. 

3) Revelafori pentru portrd 

ORWO 8 

••• Sulflt de sodiu anh. 
Glicinil 
Carbonst de potasiu anh. 
Apii. ptnA la 

750ml 
12,5g 

2 g 
25g 

1 000 mi 

Revelator compensator de contrast redus, cu acţiune lentă. 
Revelatorul cu glicină este foarte stabil la conserve~re. 

Mărirea concentraţiei de sulfit de sodiu provoacă apariţia 
voalului dicroic. 

ORWO 10 
S o 1 u ţ 1 a A: ApA 
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Apj pinA la 

7Mml 
20g 
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Solu ţ la B: AJX'I 
Sulfit de sodiu anh. 
Carbonat de potatlu anh. 
Apii pinii la 

1 000 mi 
125 g 
l20 g 

2 000 mi 

Soluţia de lucru se obţine amesteclnd: 1 volum solu
ţie A + 2 volume soluţie B. 

Revelatorul este de contrast normal şi granu laţie fină. 

Para-aminofenolul este o substanţă uşor oxidabilă; re
velatorul trebuie deci păstrat in flacoane pline şi bine in
chise. Se conservă destul de bine, permiţînd prepararea unor 
soluţii concentrate care se diluează la nevoie. 

ORWO 61 
Apă 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hldroehlnooil 
Carbonat de sodiu anh. 
Bromu.rii ·de potasiu 
Apii pinii la 

7&1 mi 
S,5g 

O<lg 
6,lig 

40g 
lg 

1 000 mi 

Soluţia de lucru se obţine dilulnd: 1 volum soluţie (ror
mula de mai sus) cu 3 volume apă. 

Este un revelator rapid, de contrast normal. 

4) Revelatori pentru developllri In tanc 

ORWO 42 

ORWO 45 

••• Metol 
Bbulfit de potas iu 
Sulflt de IOdlu anh. 
Hldroehinonil 
Carbonat de sodiu anh. 
Bromuril de potasiu 

••• 
Apl 
Metol 
Su.lfit de sodiu anh. 
Hldroeblnonl 
Carbonat de sodiu anb. 
BromurA ,de potatlu 
Apl ptDIIa 

750 mi 
0,8 g 

•• ... 
t,:il g 

•• lg 
1000 mi 

7150mt 
l g ... 
1,8g 
.f,lig 
0.6 g 

l OOOml 
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OHWO 46' 
Apil 750ml 
Mctol 1,1 1;( 
BisuU!t dr potasiu 0,4 g 
Suifit de sod iu :~nh . 21,5 g 
Ii idrochinonă 1,6 g 
Carbono.t de sodiu anh. 6 g 
BromurA. de potasiu 0 ,4 g 
Apil. pln11 la 1 000 mi 

OR \VO 42, ORWO 45 şi ORWO 46 sint revelatori de 
contrast normal. 

b. Soluţii rel'elatoare obtinute din seturi de substanţe 
sau prin diluarea solupilor concentrate 
(procurate ca ntare) 

1) Revelator universal 

ORWO A 77 
Se prezintă sub formă de set de substanţe, divizat in 

3 plicur i, a l căror conţinut se dizolvă separat in volumele 
de apă prescrise, la 30-40°C, sub agitaţie continuă. 

Soluţiile obţinute se amestecă in volumele recomandate 
in moment ul întrebuinţării. 

2) Reuelatori rapizi 

ORWO A 37 
Se prezintă sub formă de set de substanţe şi se prepară in 

conformitate cu instrucţiunile care însoţesc setul. 
Păstrat in vase pline şi bine închise, revelatorul ORWO 

A 37 lşi păstrează proprietăţile luni de zile, in tancuri de 
developare mai multe săptămîni, iar în tase deschise nu
mai o singură zi. 

Developarea la altă temperatură decit cea recomandată 
implică modificarea timpilor de revelarc: 

- la I8°C timpul de revelare se prelungeşte cu 25%; 
- la 23°C timpul de revelare se micşorează cu 20% ; 
- la 25°C timpul de revelare se micşorează cu 45% . 

ORWO M-H 28 
Se prezintă sub formă se soluţie concentrată , 
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Pentru developare normală (negative de formal mare, 
de la 6 X 9 cm in sus) diluţia se realizează in proporţie de 1 
volum soluţie conc. + 5 ... 6 volume apă. 

Cind materialul este supracxpus diluţia se reduce: 1 
volum soluţie conc. + 2 ... 5 volume apă şi la 100 mi reve
lator diluat se adaugă 2 - 3 ml soluţie 10°/0 bromură de 
potasiu . 

Se developează scurt. 
Cind materialul este subexpus diluţia se măreşte: 1 vo

lum soluţie conc. + 8 volume apă, timpul de revelare pre
lungindu-se corespunzător. 

c. Solu~li revelatoare pentru prelucrare la temperaturi 
ridicate. Filmele şi plăcile negative alb-negru pot fi pre
lucrate şi Ia temperaturi ridicate, cind lmprejutările impun 
aceasta. 

Schema de prelucrare a acestor materiale la temperaturi 
ridicate este reprezentată In tabelul 9: 

Tabt /11/ !J 

1 1 

Soluţia IT .. ,. ... Timp tura, •c 

1. Revelare 3mln 
ORWO 16 1 - 27±1(1 

2. SpAlare sau 10mln ORWO 55 -
stopare arevelărli "' 0RW0203 - 26-28 

3. Fixan·l$1nare 5- 10 ORWO 307 A 324+A302 26-28 
min 

4. Spălare 10-12 apă curgătoare 22-26 
mln 

1 
5. Uscare 30-40 

Obsul/alit: fazele 1. .3 se de$făş.oarii la Intuneric (c11meră obscură s.au 
dozA Inchid); f11zele 4 ... 5, la lumină; 

- s.oluţia de fi:ure-tanare se poate tnlocul cu soluţia de tanare 
ORWO 405, urmatA de o s.oluţ!e de fixare acidi'i. Timp de tratflre In solu
ţia ORWO 405: 2-3 min; 

- In afarA de revelatori! ORWO 16 şi ORWO 55 pot fi folos ite 
şi alte solutii revelatoare obişnuite, eum ar fi: ORWO P 43, pentru 
filme şi piAei foto, ORWO A 71 pentru filme de reproducere, avind grijA 
sA se a dauge 50 pinA In 100 g sulfat de sodiu anhldru la 1 000 mi solutie 
r evelatoare ; • 

- daei t emperatura apel de spălare este mai coboritA (18- WC) 
t impul trebuie prelungit de la 12 la 15 mln. 
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Formulele solutiilor de prelucrare 
ORWO 16 (revelator tropical) 

ApA 750 mi 
Metol 6g 
Sulflt de sod!u anh. IOOg 
Carbonnt de sodiu anh. 12 g 
BromurA de potasiu 3 g 
Sulfat de sodiu anh. •og 
Apă plnli la 1 000 mi 

Prepararea soluţiei revelatoare se efectuează după indica
ţiile din capitolul privitor la "Prepararea soluţiilor"; sulfatul 
de sodiu se adaugă ultimul, in cantităţi mici, agitlnd uşor 
pentru dizolvarea fiecărei porţiuni. 

Este un revelator de contrast redus şi de granulaţie fină. 
Revelatorul ORWO 16 poate fi folosit şi la temperatură 

normală . fn acest caz, timpii de revclare sint: 8-10 min 
la 20°C. 

ORWO 55 (revelator tropicnl) 
Apll 700 mi 
Metol 15 g 
Sulfit de aod!u anh. 75g 
BromurA de potasiu 2g 
Sulfat de aodlu anh. !iOg 
ApA ptoA la 1 OOI:(ml 

Este un revelator energic sau normal, In funcţie de tem
peratura de revelare: 

- enE'rgic: WC -timp de revelare 10-12 min; 
- normal: 25°C -timp de revelare 20 min; 

20°C -timp de revelare 30 min. 
Atenţie! Adăugarea suUatului de sodiu se face conform in
dicaţiilor date pentru prepararea revelatorului ORWO 16. 

2. Solutii pentru filme n~ntlve Inguste 
TobduliO 

!1'1mr.- dere,.elarel••l•, lato•c pcatru· 

NP 5 HP 7 

RttldQlort ptlllro contrmt normal 
ORWO 19 
ORWO F 43 
ORWO A 49 
Rwdatort pentru conlrcul redu• 
ORWO t• 
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Formultle soluJlflor revelatoare (vezi capitolul .,Revelatori 
microgranuloşi") . 

3. Solutii peutm fllltle f i plilel fototebulee 

F ilmele şi plăcile fototehnice sint materiale pentru teh
nica reprod ucerii, ncsensibilizate, ortocromatice şi pancro
matice. Revelatorii şi timp ii de prelucrare recomandaţi sint 
inscrişi in tabelul 11. 

'O 1 1 PtJ 3 , Pl' 3 Pl' 1 PtJ 31 P U 5 
P tJ2,PP2 POU,P'O'U P05 
PP 05 MASJC VP 35 

l lt vdalort rlondard 
ORWO A 71 4-5 4-5 4-5 
ORWO A 77 4-5 4-5 4- 5 

Rtvdolorl $p«lall 
ORWO A 37 
ORWO 70 

tl/1-2 11{.- 2 
2-3 

tlf. -2 

ORWO 72 5-8 
ORWO 73 4-5 
ORWO A 82 

1) Revelalori standard 

ORWO A 71 

Tabtlull1 

'o 6 
" ' FO 61 

4-5 ,_, 
tlf.-2 

21{.-4 

Se prezintă sub formă de set de substanţe şi se pre· 
pară după instrucţiunile ce insoţcsc setu l. 

Developarea la altă temperatură decit cea recomandată 
implică modificarea timpilor de revelare : 

- la l8°C timp de revelare 4 -6 min; 
- la 22°C t imp de revelare 2-4 min; 
- la 24°C timp de rcvelare 1 1/ 2 -3 mi o; 
- la 26°C timp de revelare l -2 min. 
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ORWO A 77 (vezi punctul 1. b. din acest capitol). 
La prelucrarea materia lelor fototehnice in revelator ORWO 

A 77 contrastul poate fi d iferit, in funcţie de proporţia in 
amestec a soluţiilor de preparare (tabe lul 12) . 

Tabelu l 12 

mare 
normal 
redus 

A, 

2) Revela/ori speciali 

ORWO A 37 (vt'z i punctul 1. b. d in acest capitol). 

ORWO 70 
S o l uţia A : t\p:\ 

Bi~ulfi t de potasiu 
Hidrochinonă 
Bromur:\ de potasiu 
A pă pin:\ In 

So 1 u t 1 a B; Apă 

H idroxid de pol:uiu 
Ap1i pln4 la 

7W ml 
25g 
25g 
25g 

1 000 mi 

i 50ml 
50g 

1000 mi 

.,, 

So luţi a de lucru se obţine amestecind volume ega le din 
so luţiile A ş i B, in momentul întrebuinţării. 

ORWO 72 
Apă 

Sulfit de sodiu anh. 
Glicind 
Garbonat de potasiu anh. 
Apă pinii la 

7Wml 
125g 
50g 

250 g 
1000 mi 

Soluţia de lucru se obţine diluind 1 volum revelator cu 
3- t volume apă . 

La timpii recomandaţi revelatorul l ucrează moale pîn ă 
la normal. 

ORWO 73 
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Sulfit de sodiu anb. 40g 
Hidrochinonă 6g 
Carbonat de sodiu anh. 20g 
Bromurii de potasiu 1 g 
Apă ptnii la 1 000 mi 

Este un revelator compensator, de contrast redus . 

ORWO A 82 
Se prez intă sub formă de set de substanţe, divizat in 

două plicuri, A ş i B, ca re se dizo lvă separat, obţinindu -se 

două so l uţii. Pentru dizolvare se foloseşte apă la tempera
tură mode rată (pin i't la 30°C). Ce le d ou ă so luţii se păstrează 
in f lacoa1w pline ş i bine închise. 

So luţi a de lu cru se obţine amestecînd vo lume ega le din 
so luţ. iilc A şi B, in mome ntul întrebuinţăr ii. 

Conservarea so lutiei de lucru este limitată; in lase des
c!Jisc î ş i păstrează proprie tăţile numai cîteva ore . 

Reve lator specia l care fu rnizează imagini contraste şi de 
o bun ă claritate pc materia le rastcr sa u cu linii. 

P(•ntru prelu crarea materialelor fotot ehnice se mai rc
co m:md ft următo?rele so luţii re1el tlo tre; 

OR\VO 74 
Apă 
Metal 
Sulf it de sodiu nnh. 
H idrochinon!i 
Carbonat de poL'ls iu :mh. 
Bromură de potasiu 
Apă plnă la 

750ml ,, 
40g ,, 
40 g ,, 

1 000 mi 

Timp de revelare; 3 min la 20°C. 
Reve lator contrast ş i de mare claritate . 

ORWO 75 
Apă 
Aeid eil.ric 
Hldrochinonă 

Sulfit de sodiu anh . 
Fo$fat tr ipotasic 
Bromură de potasiu 
Apă plnă la 

750 ml ,, 
"' <Og 

llOg 
3g 

1 000 mi 

Tintp de revelare; 3-4 min la 20"C. 
Acesta este un reve lator foarte contrast. 
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ORWO 16 
ApA 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Carbonat de sodiu anh. 
BromurA de potasiu 
ApA pinA la 

750 mi 

•• 
"' •• 2,6 g 

1000 mi 

Timp de revelare: 8-10 min la 20°C. 
ORWO 76 este un revelator de contrast normal, corn• 

pensalor. 

ORWO 80 
Ap' 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidrochinonă 
Carbonat de potasiu anh. 
BromurA de potasiu 
Apl ptnl la 

750 mi 
2,5g 

"'' lOg 
60 g 

•• 1 OOOml 

Timp de revelare: 3 -4 min la 2ifC . 
Este un revelator de mare contrast ş i claritate. 

ORWO 81 
Ap. 
Metol 
SuUit de sodiu anh. 
Hidrochinonă 
Carbonat de sodiu anh. 
BromurA de potasiu 
ApA ploii la 

750 mi 
i,5g 

40g 
3,5g 

30g ,, 
1000 mi 

Timp de revelare: 5 min la 20°C. 
Revelatorul ORWO 81 determină contraste de prelucrare 

diferite, in funcţ ie de diluţie (tabe lul 13). 

normal 
redus 

Contralt 
lmaelne: 

foarte r~dus 
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1 

1 

~ 
' ( 

'! 

\ 

l, 
l 

4. Solu!ll pentru fllmt şi pliie l dn.tlnnle seopurllor 
ştlln!lllre f i tehnlee 

Soluţiile revelatoare pentru filme şi pentru plăci şi timpii 
de rcvclare s int înscrişi in t abelele 14 ş i 15. 

1'obetuf14 

Thnp dt uvtlu~. In ml11, la to• c pc11tra: 

AP3;AF4,DB:~DK7 

llt otlulor comfXnsalor 
ORWO F •13 

R tvt/alor tonlraşt 
ORWO M-H 28 ( 1+ 4) 
ORWO A 37 
ORWO A 71 
ORWO T 11 

5 
1-2 ti{,-21{, 

3-4 4-5 
3-4 4-5 

,_, 

3-< 

1) Reuelaforiî compensa/ori ORWO R 09, OR\VO A 49, 
ORWO 14 ş i OR\VO F 43 (vezi capitolul "Rcvclalori mi
crogranu loşi';). 

2) Revelafori i contrast ORWO A 37 şi ORWO M-H 28 
(vezi punctul 1 b, din acest capitol) ORWO A 71 (vezi 
punctul 3 din · acest capitol) . 

ORWO T IJ 
Se prezintă sub form:i t.lc set de substanţe şi se prepară 

după instrucţiunile ce însoţesc setul. 
OR \V O T Il este m1 revelator rapid, energic şi foarte 

contrast. 
3) Revela/ori rapi2i 
ORWO A 37 (vez i punctul 1 b. din acest capito l) . 
ORWO 36 

S o In ţi !! A: A p<l 
Metol 
SnUit de sodin !lllh. 
Hidrochinonă 
Bromură de potasiu 
,\pă p ln:'i la 

S <.>l ut i a U: Apă 
J-l idroxid de sodiu 

500ml 
5g ... ., 
l,5 g 

800 mi 
150 mi 

" ' 200ml Apă pinii la 

Solu ţia de lucru se obţine 
Pc A + t volum soluţie B. 

amcstccind 4 volume solu· 

Este un reve lator dE: contrast normal. 
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ORWO 111 
S o 1 u ţi a A: Apă 

Bisullit de po!uiu 
H ldrochinonll 
BromurA de pota.s il. 
Apă pinii lâ 

So 1 u t i a 8: Apă 
H idroxid de ootasiu 
Apă plnă la· 

750 mi 
<Og 

"' ,, 
t OOOml 

700ml 
100 . 

1 000 mi 

Soiuţia de lucru se obţine amestecind 1 vo lum soluţie A 
+ 1 volum so luţie B + 2 volume apă. 

Revelatoru l ORWO 111 este de mare contrast. 

5 . SoluJII pe ntru lllme ~ 1 piAei dia pozitiv 

Ta K lu/11 

Tlmp de revelau, 

Rr~lalor com~n1ator 
OHWO R 09 (1 :2<1) 2-3 :l - 3 2-3 3-4 
Rtrulator/ normal ptmJ. la 

con /rari 
ORWO M·H 28 (1:4) 2-5 3-5 2-3 

,_, 
ORWO E 102 (1 :6) 2-5 2-5 2-3 

,_, 
ORWO N 103 2 - 5 2-5 2 -3 
ORWO B 104 ,_, 
ORWO 20 2-5 2-5 J l/1 
ORWO 22 2-5 2-5 ,_, 

OR\VO R 09 (vezi cap itolu l .,Revelatori microgranuloşi" );; 

ORWO M -H 28 (vez i punctul 1. b. d in acest capitol). 

ORWO E 102 
Se prez intă .s ub formă de so luţie concen trată . 
So luţia de lucru se obţine diluind 1 vo lum so luţie con· 

centrală cu 5 volume apă. 
Eslc un reve lat or universa l , put in d fi fo losit ş i la deve

loparea materia lelor negative şi a hirtiei fo togra ri ce. 
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ORWO N 103 
Se prezintă sub formă de sel de substanţe şi se pre

pară după instrucţiunile ce însoţesc setul. 
Revelator universal pentru hirtia fotografică , putind fi 

folosit şi la revelarea dispozitivelor, cu randament bun şi 
o bună conservare. 

ORWO B 104 
Prezintă aceleaşi carcteristici ca şi revelatorul ORWO 

N 103 
ORWO 20 

ApA 75(fml 
Metol 2 g 
Sulfit de wdiu anll. 25 g 
Hidrochinonă 4 g 
Carbooat de sodiu anh. 18,5 g 
Bromurii de potasiu 2g 
Apii pinii la 1 000 mi 

Revelator recomandat pentru revelarea peliculei pozi
tive alb-negru de uz cinematografic, putind fi utilizat şi 
pentru prelucrarea materialelor diapozitiv. 

Este un revelator de contrast normal. 

ORWO 22 
Ap' 
i\letol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidrochinonil 
Carbona.t de 5odiu anh. 
BromurA de potasiu 
Apii ptnii In 

750mt 
0,8 g ... ,, 

50g ,, 
t OOOml 

Este un revelator special pentru revelarea titlurilor cine
matografice, recomandat şi pentru developarea materiale
lor diapozitiv cind se urmăreşte obţinerea unor contraste 
ridicate. 

6. Soluţii pentru lUme n1edlel\lfl , 1 U1111e tehulee roentgen 

Aceste materiale, fie că este vorba de sortimcntele folosite 
In medicină - filme medicale roentgen : 

ORWO RS 2, RF 2, RF 6, RF 61, IW 62 
fie desortimentele folosite in tehn ică -filme tehnice roentgen: 
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ORWO RF 21, RF 5, RF 63, RF 6~, RF 65 
sau fo losite In ambele domen ii: 

ORWO RD 3, RD ~. RD 3 + ~. DD 1. 
se inscriu ca. prelucrare In schema sau prescripţia ORWO 1140 
(tabelu l 17), dacă prelucrarea se efectuează la temperaturi 
normale ale soluţ i i lor sau in schema ORWO 1145 (tabelul 
18), dacă prelucrarea se efectuează la temperaturi ridicate 
ale so l uţiilor. 

1. Revelare 
2. Oprire a revelăr il 

3. Fixare 

4. Spălare 

5. fnmuicre 

6. Us.car~ 

Timp 

5 min 
15 - 30s 

2-5mi n 

20 - 30 11lin 

TaMlul n 

--=;=---ITem~~•tura 1 
Solutie 

"'"' 
g~~:g2~~.J,I ;~2 (1 +91 

- A 324. 

(tCÎd( t +4) 

apă curgătoare de 
conduc t ii 

~~~'oo, 

19 - 21 

12 - 15 

19 - 21 

30-40 

O/l$eroofit . Fazele t - 3 :o;.e efeclueazl'l la In tuneric (cmul'rli obscurA sau 
dozii lnchisă); fa zele 4-6, la luminA. 

- In afarA de reve latorll recomandaţi s.c poate folosi ~~ revelatorul 
ORWO A 37, revelator rapld: timpul de revelare In ace5t revelator este 
de 1 1{1-2 1{ 1 minute. 

1. Revellll't 
2. Oprire a revellril 
3. FIIIU'e·tanare 

4. SpAlare 
5. Uscare 

Taklulll 

1 1 
Soluţie 1 

TOm' ------=;c=-- Tom',~-'••• 
retetA 

:l-4 mln ORWO 31 1 -
15 s ORW0203 -

5-10 rnln OR\\'0305 A 3:2~, 
acid+ 
+A302 

10 - 15 min apA curglltrre 

27± 1{1 
28-28 
26-28 

22-26 
30-~0 

Otnumfle. Far:ele t-3 se deslllşoarii la lntunenc: fa.fele ~-5 se desfi
şoarii la luminii. 
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-Se poate folosi 'i revelatorul OkWO T 11 , dacii se adaugll 100 g 
sultat de sod iu la litru (In porţiuni mici). 

- Soluţia de fixare-lanare se poate Inlocui cu soluţia de tanare 
0RW040!i (2-S min), urmatA de o fixare normali, realitaU , de exemplu, 
In soluţia ORWO A 324, aeld (1+4) . 

- Dad t emperatura apei de spălare este mai coborltll (18-22°C) 
timpul dc spălare trebuie prelung it de la 15 la 20 min. 

ORWO 30 (revelator roentgen). 
Apă 

Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
HidrochinonA 
Carbonat de sodiu anh. 
BromurA de potasiu 
ApA pinii la 

Este un revelator rapid şi contrast. 

750 mi 
3,5 g 

6<l g ,, 
40 g 
3,5 g 

1 000 mi 

ORWO T 11 (vezi punctul 4 din acest capitol). 

ORWO A 31 (vezi punctul 1 h. din acest capitol). 

ORWO 31 (revelator tropical roentgen) 

ApA 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
H idrochinonll 
Carbonat de sodiu anh. 
BromurA de potasiu 
Sulfat de sodiu anh. 
ApA plnA la 

750 mi 
3,5 g 

"'' 9 g 
40g 
5 g 

100 g 
1000 mi 

ORWO 31 este un revelator energic şi contrast. 

La alte temperaturi decit cea recomandată , timpii de re· 
velare sint diferiţi de cei indicaţi In tabel: 
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30°C timp de revelare: 2 -3 min 
28°C timp de revelare: 3 -4 min 
26°C timp de revelare: 4-5 min 



7. Alte IIO iutll utlll:u.te la preluerut! 

a. Soluţii de oprire a reveiArii 

ORWO 200 
ApA 750 mi 
Ac id acetlc eonc. 20 mi 
ApA pinii la 1 000 mi 

So luţia obţinută este foarte aci dă (pH = 2,9), avind capa-
citatea de a opri brusc reacţia de revelare . 

ORWO A 202 
Se prez intă sub formă de so luţie concentrată. 
So luţia de lucru se obţine dilulnd: t vo lum soluţie con

centrată + 9 volume apă. 

ORWO 203 
ApA 750 mi 
Sullat de sodiu anh . 100 g 
Acid aeetlc eone. 20 mi 
Apll plnă la 1 000 mi 

So luţia este foarte aci dă (pH =3, 1) şi se fo loseşte pentru 
prelucrări la temperaturi ridicate. 

b. Soluţii fixatoare 

ORWO 301 
Apl (80"C) 750 mi 
Tlosullat de sodiu 165 g 
Blsulf lt de potasiu 15 g 
Apil pinii la 1 000 mi 

Soluţi a care se obţine este acidă (pH = 4,8) ş i se fo loseşte 
pentru fixarea filmelor ş i plăc ilor fotosensibile . 

ORWO 303 
ApA (800C) 
Tlosulfat de sodiu 
B~uUlt de pota. lu 
Api ptnl la 

ORWO 304 
Apll (80"C) 
Tlosullat de sodiu 
Clorurll de amon lu 
Bisullit de potasiu 
Apii ptnii la 

Se obţine o soluţie fixatoare acidă 
rapidA. 

750 mi 
250 . 

"'' 1 000 mi 

750 mi 
125 g 

"'' 20g 
1000 mi 

(pH = 4,5) cu ac ţiune 
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ORWO 305 
Apă {SO•q 
Tiosulfat de sodiu 
Sulfil de sodiu auh. 
Acid acetic conc. 
Alaun de potnsiu 
Apii plnă In 

750 mi 
125g 
20g 
15 ml 
lOg 

1000 mi 

So luţia are pH =4,4 şi se întrebuinţează la fixare~tanare. 

ORWO A 300 
Se prezintă sub formă de se t de substanţe şi se preparf1 

după instrucţiunile ce însoţesc setul. Este o so luţie de fixare 
acidă. 

ORWO A 3Ut 

Se prezintă sub formă de set de substanţe, preparindu~se 
dup ă instrucţiunile ce însoţesc setu l. Soluţia obţinută se 
foloseşte la fixarea rapidă. 

ORWO A 3U, a<id (1 +4) 
OR\VO A 324 este o soluţie concentrată de fixare neutră, 

pe bază de tiosulfat de amoniu. Prin amestecare cu soluţie 
de oprire OR\VO A 202 şi diluare cu apă se obţine o soluţie 
fixatoare rapidă pentru filme, plăci şi hîrtie fotografică 
alb-negru. 

Soluţia de lucru ORWO A 324, acid (1 +4) se obţine ames
tecind: 10 volume soluţie ORWO A 324 cu 1 volum soluţie 
ORWO A 202; amestecul se dîlucază in proporţia 1 +4 cu 
apă. 

c. Soluţii de tanare 

ORWO A 302 
Se prezintă sub formă de set de substanţe, care se adaugă 

soluţiilor fixatoare pentru a le conferi proprietăţi tanante , 
in special la prelucrarea in condiţii de temperatură ridicată. 

Pentru amestecarea eu soluţia fixatoare ORWO A 324, 
trebuie respectate necondiţionat instrucţiunile prevăzute in 
modul de lntrcbuinţare. 
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omvo 405 
Apll 750 ml 
Sulfat dublu de crom şl potaslu 15 g 
Sulfat de sodiu anh. 75 g 
Apă pinii la 1 000 ml 

Se obţine o soluţie de tanarc aci dă (pH =3, 7) p<~n lru rilme 
ş i plăci. 

d. Solutii lnmuietoare 

ORWO Netunitlel F 905 
Se prezintă sub formă de soluţie concentrată. 

OR\VO F 905 conţine o substanţă superficial-activă, care 
micşorează tensiunea superficia lă a apei, împiedicînd-o să se 
strîngă sub formă de picături, inlcsnind şi lmbunătăţlnd 
procesul de uscare. 

Soluţia de lucru se obţine diluind: 1 volum .soluţie con
centrată + 200 volume apă. 

Notă. Adăugarea soluţiei ORWO F 905 în soluţiile re
velatoare, in scopul creşterii capacităţii de inmuierc a aces
tora, nu este recomandată in toate cazurile, din cauza apa
riţiei unor fenomene secundare nedorite (de exemplu, de
velopare cu spumă) . 



Capitolul 

IV 

Soluţil de prelucrare 
pentru materiale lotosensibile 
alb-negru KODAK 

Materialele fotosensibile cu suport transparent de fabri
caţie KODAK sint numeroase şi variate. Se inscriu aici solu-
ţiile de prelucrare pentru următoarele categorii: · 

- filme negative fotografice profesionale şi pentru ama-
tori; 

- filme pentru fotografia aeriană; 

- filme şi plăci pentru ştiinţA şi industrie; 
- filme pentru inregistrare fotografică; 
- filme pentru arte grafice. 

Prelucrarea acestor categorii de materiale se inscrie in 
schema normală de prelucrare pentru materiale fotosensibile 
alb-negru, excepţiile fiind prezentate separat. 

1. Solutii pentru lUme llepUVe lotograllee 
prole~to .. le •• penlru amalorl 

blotd: Timpii de revelare indicaţi In tabelul 19 asigură rea
lizarea unui contrast de developare y = 0,60. Pentru reali
zarea altor contraste de developare trebuie consultaţi para
metrii indicaţi In fig. 5-10. 
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Fig. 5. Variaţia f::~ctorulul de contrast 
In functie de timpul de revelare~ln di
verşi revelator! la 2(tC ; film KODAK 

PANATOMIG-X. 

Fig. 7. Variaţia factorului de cont rast 
In funcţ ie de timpul de revelare In di· 
verşi revelator i la 20"C ; film J<ODAK 

E KTA PA N 4162. 

'" 

F ig. 6. Va r iat ia factorului de contrast 
In functie de timpu l de revelare In di
verşi revelat or i la 20"C; lllm I{ ODA K 

VER ICHROME PAN. 

0 2 it G 8 1() Il ' " " 

Fig. 8. Variaţia factorulu i de contrast 
In funcţie de timpu l de revelare In dl
vert l revelator! la 20"C; film KODAK 

PLUS.X PAN. 



'" 

Fig. 9. Variaţia factorului de contrast 
In funcţie de timpu l de r eve\ure In di
n•rşi rcvelatori b 20"C: film KODAK 

FI~. 10. Variaţi:! factorulu i de con
trast In luncţ ietklimpulderrve
lare In dinrfi rcvcl:lh•rlla 20°C; 
rilm KOD:\ K ROYAL-X P,\ !\, TIU-X P,\:\". 

Prelucrnrea la tempcraturi diferite de 20°C implică modi
ficarea concomitentă a t impului de revelarc (fig. 11 - 14). 
T1~mpcratura recomandată, la care se obţin cele mai bune 
rezultate , rămine totuşi 20°C. 
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Fig. 11. ltclali:l timp-tcmpcraturll In diverse soluti i rC\'Cialoan · p~ntru 
Cllmul KODA I( PANATOMIC-X (In bobinc). 
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Fig. 12. Relaţia timp-temperatură In diverse soluţii revelatoare pentru 
fi lmu l KODAK PAN:\TOMIC-X (f ilm 135). 
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Fig. 13. Hd~ tîa l î 1np -tcmp~wt uril In diwrsc so luţii revelntoare pentru 
fihnu l KODAK VERICHHO.\IE P:\ i\ (In bob în('). 
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Fig. 14. R~laţia timp-temperaturli In diverse soluţii rc\'elatoare pentru 
filmul KODAK PLUS-X PAN {film 135). 

Obltroojll. Filmul KOOAK RECORDING poate fi developat la 
temperaturl mergind pinii la 35"C. De asemenea, In funcţie de timpul de 
revelare, sensibilitatea tllmului creşte substanţial (tabelul 20). 

IHvelopare uonnalll 
800-

1600 ASA 

Tabdul to 

DK-50 6 min l 1ntn 45 s 
HC-110 {1 + 15) 5 mln 1 mln 45 s 

I Rml•w,KODAKI~I~ 
- - - - -+--

1 ~~:ii'o (1+!5J 1 : ::::~ 1' ~~~:';?' [)e,·elopare forţatii 

4000 ASA 
(Subiecte puţin con

tra~te) 

Filmul KODAK PA NATOMIC-X poate fi prelucrat şi In procedeu 
re\'ersibil, permitind reali:tnrea de diapozitive nlb-ncgru. 

Pl:ntru prelucrnren ca diapoz itiv, cxpunercn trebuie făcutil pentru o 
M>nslbllllate de 23 D I N( I60 .'\SA) (sup..:rioorii st•ns lbiliW\ii d1· fabricoţie). 

Condlţllle de prelucrare sint indicate In tabelul 21. 
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1. Prima re.wlnre 
2. Spălare 
3. lniilbirc 
-4. Spălare 
5. Clarificare 
6. Spălare 
7. A doua expunen!: 21ămpi de 

250 W la distanţă dl\ l m 
8. A doua revelare 
9. Spălare 

10. Fixare 
11. Splllare finală 

30• 
< 
1 

' 10 

Tabelul 2J 

" 21 
21 
21 

" 21 

21 
21 
21 
2l 

1) Solu(îî peentru filmele negative folografice KODAK, 
profesionale şi penfm amatori 

Soluţiile revelatoare KODAK D-713, KODAK J\·J ICROOOL 
X şi KODAK DK-50 au fost dal e la cap itolul ,.Revelat.ori 
microgranuloş i" . 

Revelator KODAK HC-110 
Se prezint ă sub Form r1 de so luţie conccntrală . Soluţiile 

de lucru se obţin prin diluare cu apă: l volum soluţie conc.+ 
+ 15 volume apă saul volum soluţie conc. + 31 volume apă. 

Rcvclatorul HC-110 prezintă avantaju lunei devclopări 
mai rapide faţă de formulele precedente. 

Revelator KODAK DUROL 
Se prezintă sub formă de sel de substanţe. Se prepară 

după instrucţiunile ce insoţ.csc setu l. 

Solutie de stopare a reveli1rii 
Apă 
Acid ncetic glacial 

1000 mi 
10 m i 

lnlocuicştc spălarea iutcrmcdiar{t d intre revclare şi fixare . 
Folosirea acestei soluţii nu este obligatorie, ca putind ri 

inlocuită de o spidare ef icientă ; prezenţa ci , insa . prelun
~eşlc viaţa soluţiei rixatoarc. 
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2) Soluţii penlm prelucrarea reversib i lă a filmului J(ODAK 
PANATOMIC-X 

Primul revelator (revelatorul negativ) 

Api'i 
llll'lol 
Sulfit de sodiu ~nh. 
Hidrochinon:l 
Carbonnt de sodiu :mh. 
Bromurll de potasiu 
Su lfocianur:'l de potasiu 
Hidroxid de sodiu solu\ie 5% 
Apă pinii la 

Solutia de inălbire 

Apil 
Bicromnt de ]Wtasiu 
Acid sulfuric conc. 
Apă pinii la 

Solutia de clarificare 
ApO 
Sulfit de sodiu nnh. 
Hidroxid de sodiu 
Apă pinii la 

750 mi 2. 
40g 
7g 

35g ,, 
4 g 

90 mi 
1 000 mi 

750 mi 

" ' 10 mi 
1 000 mi 

750 mi 
40 g 
t.Sg 

1000 mi 

Reuelatorul al doilea (revelaforul pozitiv) 

Apă 

l\letol 
Sulf it de sodiu anh. 
Hidrochinonă 

Carbonat de sodiu anh. 
Bromuril de potasiu 
Acid citric 
Metablsulfit de potasiu 
Apă plrul la 

Solujia {ixaloare KODAK F-5 
Apă (80"C) 
Tiosulfat de sodiu 
Sulfit de sodiu anll. 
Acid acclic 28% 
Acid boric 
Alaun de pot:lsiu 
Apă p lnă la 

)-Re1etar pcn!l'\1 l•borUol'\1! F<>IO·fi!mvo!. 1 

750 mi 
0,3 g 

38g 
6g 

19g 
0,9 g 
0,7 g 
1,5 g 

1000 mi 

750 mi 
240g 

"• 48 mi 
7,5g 

"' 1000 mi 
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2. SoluJII pentru tllme de~llnnte fotogrnflerll nerlene 

Tabelul ti 

Pentru fotograf!! la mnre a ltitudine 

High Deflnitlon Acrlal 0-19 0-76 
Fine Graln Aerlal D-19 D-76 

Pt-ntru fotografii la alt itudine medie 

Panatomie·X Aer ial 
Plu.s-X Aertton 
Plu~-X Aerial 
Plus-X Aerographic 
Super-XX Aviation 
Tri·X Aerecon 
Trl-X Aerial 

D-19 
D-19 
D-19 
D-19 
D-19 
D-19 
D-19 

Sen$ibile l:t infraroşu 

Infrared Arrogmpl1 ic 

Aerlal Reeon Duplleatlng 
Aerographic Duplleatlng 

Pentru copiere 

Fine Grain Aerial Duplicat ing 

D-19 
D-76 
DK-50 
DUROL 
Hc-110 (1+15) 

D-19 

DK·SO 
DK·50 
DK·50 

8 
10 

' 7 
3 

D-76 
D-76 
Bimat 
DK-50 

0-76 
D-76 
D-76 

Tabela/ ti 

Formulele revelatorilor KODAK D-76 ş i KODAK DK-50 
(vezi capitolul .,Revelatori microgranuloşi"). 

R tvelator KODAK D-19 
Apd 750 mi 
Metal 2 g 
Sulflt de ~odlu anh. 90 g 
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1 

'1 
1 

1 

' 
1 

Hldrochinonă 

C:l.rbonat de sodiu 
Bromură de potasiu 
Apă plml la 

Reve lator de mare contrast. 

{8. 
52,5 g ,, 

1000 mi 

T imp ii de revelare în KODAK D-19 pentru această cate
gorie de materiale stnt indicaţi in fig. 15 . 

o.-----------------------------, 
J,O 

lglf 

Fig. 15. Filme KODAK pentru fotografia aeriană; timpi de r evelare '' 
curbele caracttorlstice r etu !tate In revelator KODAK D-19 la 20•c1 
1 - Tr! X A"!a tion - 8 mln; J - l'lu• X Av!dlon - 8 ltlh>: J - Phu X A•la• 
t1o11 pe •uport Esu.r - l'l ~nln: 4 -Super XX A"latlon - 8 ~nln; 1 - P•aa• 
tomle X A"latlon - 8 mln: 1 -Fine Craln Aulal - 8 mln: T - H!(b. Ddl11 l• 
tlon Anlal - 8 mln; 1 - Aerograplllc Dupllcatlnr - 5 rnln; t- Fl11e Orala 
Aerlal Dupllcat111g- 5 mlo. 

Solutie de oprire a revelJrii, KODAK SB-1 

Apă 

Acid acctic (28%) 

Solu[ii de fixare 

1000 mi 
48 mi 

Fixator acid KODAI( F-5 (vezi punctul 1 din acest cap i
tol). 
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8 . Soln!il pentru filme ~~ ph'lci destinate ~copurilor ştlln! illce 

şi lodustri:•le 

Tnbtfr11 24 

Schema d e prduoraoe 

:lOs 10- 15 3 - 5 20 -30 

" 5 ph'ici plăci 
2 5-10 2-4 
';13/, filme filme 

--,--,-,--,---l-'-'"'--='--1--"r~'--- --·- ~ .Jr!._· -

l Os 10-15 3-5 20-30 
30• 

30 si 5-10 2-4 

.:::C.::;'-----17~:-:c--1-cC- -:~-:- -,-_-, -,-_-, -,.-:_-,. 

30s 10-15 3-5 

"' 30 s 10-15 :l-5 ~ 

-,- SU-5snu ~ ~ 5-10 
3lJ, SB-1, 
5 20-30s 
2 



r 
1 

Tablful 24 (continuare) 

Scb~ma d e pul,.,;:rart 

PHOTOPL;\ST I<ODALITH 21/ 1 101) 2 - 4 1-2 10 
JWDALITH 
Super 2~/, 

KODALITH 
Liquid 

----- _ (_1:4_)_ ~----· - --· - --·-
Translucent 
Pla te Type 3 
Process Plate 
.M" Plate 

D-19 30"1) 5-10 2-4 10-20 

~-~;;-:-;;~:;.~--1--i,"-,,,+--i~i;i-~:~ 1-i:To 2:_4 ~ 
c:",-.,-:c":--,,-.,-,,:-clic--1-~:C'"::~C::':;''-''- J?-~ 5:_10!~~ 
"';,.::~;:::;;'-,,-, "'sl"d,--l-0='n::':,~"::~:c:~:-L - '-· - --·- -·--· - --· -
Plate, Mt dium (1:2) 30" 5 - 10 2- 4 20-30 
Projector Side DEKTOL 

=•':::""''·c.:Co:::' "::.:":::"::.'- 1-"-''::::2)'--- ...!:.1!.. - ·- _ . - --·- --· -
Electron lmagc 
Plate 
senslb. max. 
senslb. şi gran. 

HHP (1:2) 
spălare 

1'30" 8-1 - 20-30 

intermediară HRP (1 :4)') 3 ~ R • 

grun. minimă HRP (1 :4)1 ) 3 • • - • 

Î;""''"" ""s,..=,::;d-- l"'o""o'----'-'- - , -~ 5=10~ 20-30 
lnfrared Film D· 76 11 

ObSUVO/ii: 

1) ~clăteşte mai Intii 10 s In soluţia KODAK SB-1. 
2) Se reduce ,·oalul dacă se Inmoaie placa sau filmul expus, timp de 

2 min tn apă distilată la 20'C, Inainte de de\·tlopare. 
3) Pentru maximum de strMucire se devrlopeaz11 la y-3. 
4) Pentru maximum de str:'l lucire se developează la y - 2. 
5) Se adaugă 1 g0fo0 ~ll:ttriazol In soluţia de lucru. 
6) Se adaugă 5 g0J00 ben:ttria:tol In soluţia de lucru. 
Nold. Bt nztrinzolul se dizol\':1 complet In apă, apoi se adaugi ln 

soluţia concentrată de re\·eJator HftP. Volumul de soluţle de bemt.r.la:r;ol 
se Include ln ,·oiumul total de apă care se adaugă soluţiei concentrate de 
rcnla tor HRP. pentru a se real i:ta dilulia dorită. 
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Solu/ii revelatoare 

Revelator KODAK D-76 şi revelator KOD.4.K DK-SO(vez i 
capitolul "Revelatori microgranuloşi"). 

Revelator KODAK D-19 (vezi punctul2 din acest capitol), 

Revelator KODAK DEKTOLl 

Se prezintă sub formă de set de substanţe, Se prepară după 
instrucţiunile care tnsoţesc setul. 

Este un revelator rapid şi de mare sensibilitate pentru reve
l area materia lelor negative. In diluţie de (1 + 2) este recoman
dat pentru developarea hirtiilor fotografic::. 

Revelator KODAK HRr 
;)e prezintă sub formă de set de substanţe şi se prepară după 

instrucţiunile care fnsoţesc setul. 
Acest revelator se recomandă pentru revelarea plăcilor de 

putere rezolutivă ridicată. 

Revelator KODALITH~şi K ODALITH Super(vezi punctul 
5 din acest capitol). 

Revelator KODAK D-8 
Ap:!i (30"C) 
Sulfit de sodiu anh, 
HldrochlnonA 
H ldroxld de sodiu nnh. 
BromurA de potasiu 
ApA plnl\ la 

750 mi 
90g ... 
37,1)g 
30g 

1 000 mi 

Dizolvarea substanţe lor se face in ordinea indicată tor eţetă. 
KODAK D-8 este un revelator cu acţiune rapidA pentru 

developarea filmelor şi plăcilor la contrast ridicat. Se foloseşte 
In diluţie (2:1). 

Solu/ii de oprire a reveldrii şi soluJii {ixatoare 

KODAK SB-1 (vezi punct ul 2 din acest capitol). 
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l. [(0DAK SB-5 
Apă 750 mi 
Acid acetic 28% 32 mi 
Sulfat de sod iu anll. 45 g 
Apă plnă la 1 000 mi 

IWDAK F-5 (vezi punctu l 1 din acest capitol). 

Fixalor rapid KODAJ{ F-7 (vezi capitolul "Soluţii pentru 
prelucrarea hirtiilor fotograficc alb-negru"), 

4. Solujil pentru fihne de inreglslnlre fotogruflell. 

Tabelul U 

Easlman P lus X ln\'ers . T. V · 
Ea•l nwn Tri-X lnvers.T. V. Proces rapid revenibil 
Ea> lman Tri-X Inversib lc 

Eas tm3n Negat h·e Plus X 076 
Eastman Nl'gative Doub\e X DK-50 
E:~stman Ncgalive 4-X D-19 

Eas tman Posit i v~ Grain F in 
Eastrnan Posi tive H aul contraste D-16 
Eastm:m Positive H autc Scnsib. D-19 

Film pentru Lagctron 
Rccordak Ortho 
Rccord11k P11nchro D-11 
Record11k Panchro AHU D-19 
Recordak Grain Fin pentru copii 

por.itlvc 
Recordak Minicard 

Rayoscope 
Hayoscope Porlnit Radio Kodalk 
Photoflure Bluc sensitive 1)..19 

Rccordak Dacomatic 
Hccordak Dacomatlc Mat D-19 
Hecordak Dacomatic Mince Radio Kodalk 
Hecordak Dacomatlc Epais D-76 
Reeordak Dacomatic Panchro 
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Royal X Pau Ht·cordiUI:f 
2475 Hccording Film 

Inlrarougc H a11 h· n1pidit~ 

L inagraph (toate sortimer, l ele) 

HAH (toale sorllrnenlele) 

T11/Jdu/ 2S (continuare) 

D-19 : DK-50 
D-76 

U-19 : DK-50 ; D-76 

D-19; D-76 
Linagraph REV 

D-19 

Ti mpii de revelare variază în limit e foarte largi, in funcţie 
de formula soluţie i revelat oare (fig. 16 - 18). 

Fig. lG. Filme KODAK pentnt lnrrgl~trnre fotografică; timp de renlore 
l mln 30 s la 2o•c. In revelator J(OD:\K DEKTOL dilua t (1 + 2): 
1 - EUI DUIII ~eeatlvc l'nnchro 4-X 5'1~ 4 : 2 - Eootma u Nega tlYt PaDt bro 
Doublt X 5222: S - lh yolc(lpc: 4- Eattman NegatiYt PaDchro Pluo•X 423 1; 
~ - E u t man l'ooltlve ba u le npldlt~ 5305; ' - Eaotma" P oolt lve baut co11· 
ttu te 5362; t - l~utmau l'ooitive ~~''"'" IID 7303. 



Fig. 17. Filme KOD:\K pentru Inregistrare fotogralică; t imp de revelare 
8 min la 20°C, In revelator KODAK D-19: 
1- Pll 3585~ ~- R.-.:ord~); l'~n~IH<l l S- Rtcordai: Orthc (s10pport C ray); 
4 - Rt~ordak AH U ; $ - Film pour L ewctrcm; C- PE 3589; 1- Rttord•k 
p .,.itlvc ; 8 - Rc~ordak J'iuc GrBln Dupl!catlDa;. 

Fig. 18. Filme KODAK pen!ru inregistrare fotogrnfir.ă; timp de rcvclare 
8 min la 200C. ln re\·elator KODAK D-19. 
1 - Royal X Pn Rc~ordln~ (suppport Gray); 2- RAR. 249 4; S - Llna
a;rapb P a D (upport Gray) ; '- LiDal rnph Orthc (tupport Cra y) ; 5- KAR. 
Ht$ {•upport Gray) ; 5 - RAR 2492; t - RAK 2498; 8 - RAK 2490; t 
I.!uac rapb Rccord it~g; 11 -Rccordak Dacomolct. 

Soluţiile pent ru prelucrarea reversibilă - vezi capitolul 
,.Soluţii penlru prelucrarea rcversibilă a filmelor ... 
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Solutii reutlatoare 

Reuda tor KODAK D-76 şi KODAK DK-50 (vezi capitolul 
.. Revelatori microgranuloşi"). 

Reut!lator KODAK D-19 (vezi punctul 2 din acest capitol). 
Revelator KODAK D-11 

Apii 750 mi 
Metal 1 g 
Sulfit de sodiu anh . 75 g 
Hldrochinonă 9 g 
Carbonnt de sodiu 30 g 
Bromură de potasiu 5 11 
Apă plnă la 1 000 mi 

Este un revelator energic pentru devcloparea filmelor şi 
plăcilor (in special pancromatice),' cind se urm:ireştc obţinerea 
unui contrast ridicat. Pentru developare se poate folosi ca atare 
sau diluat cu un volum egal de apă. 

Revelator KODAK D-16 
Apă 
Metal 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidrochinonă 
Carbonat de sodiu 
Bromură de potasiu 
Apă plnă la 

750 mi 
0 .3g 

:J8g 
6 g 

20g 
0,9 g 

1 000 mi 

5. SoluJII tlentru filme KODAK ttrte yr;1liee 

Fi/mf dt contrart(oarlt mort 
KODALITH Ortho Type 3 

(toate sortimcntcie) 
KODAL ITH Transparent 

Stripping 

KODALITH LR 2572 

KODALITH Royai Ortho 

KODALITH Sup<'r OrtllO 
(toate sortimentele) 
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Kodalilh Super 
Kodaillh L iquide 

Kodalith Super 
KodallU1 
Kodalllh Liquîde 

Kodalilh Super 
D-11 

Kodalitl1 
D-11; PL- l! 

To tn lul 26 



Tabdul U (contlnuue 

Filme ae contnul ridicat 
KOOAK Autoposllive Reflex 2758 Kodnl!lli Super 

Kodallth Llqulde 

KOOALITH Duplicatlng 2574 Kodalilh,- Super,- Llqulde, 
D-ll, ~ktol 

KODAK High Speed Duplicating Kodalilh, - Super, - Liqulde, 
2575 0 -11, Dcktol 

KODALITH Cont:lct 3571 şi 2571 Kodalilh Super, - Liqulde, 
D-11 , PL-11 

KODAK Contact {toate sortimen-
tele) D-11; PL-11 

KOOAK Pltototypeseltlng 8591 Kodalith Super, D-11, PL-12. 

KOOAK Phototypesetting HS 8797 D-11; PL-12 

Filme pentru şdrc(it dt culori 
KODAK l\lasque Ortho 2773 D-11; DK-50 
KODAK Masque Pan 4770 HC-110 

=~~::~ ~::;:':~:~\~:~:lv 4133 1-T:.:'.:.,i~::::=:~~':-;--:D:--:-:11-; ::-y,-~--:,-,.-,--
KODAK SEPAHATONE B 4131 DK-50 ; D-11; HC-110; 

Versa tone 

KODAK SEPARAT0NE4'C 4767 DK-50; D-11 

KODALITH Pan 2568 , Kodaillh Super, Kodahtb, 
/ Kodalilh RT 

Filme •peciole 
KODAK Negative Ortbo 4782 DK-50; 0-11; PL-U; HC-110J 

Versatonc 

KODAK Gravure Posltive 4135 DK-50; 0-11; HC-110; 
Versa tone 

KODELIO 2750 şl 4750 0-11; OK-50 

KODATONE 2784 -,-"',---k-·to_l_--;:--::--:--:----
KODAK Ortho Sc.anner 4152 1 Veuatone ; Ortho Scanner 
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Tabelul 2 T 

ITJmp! de rnclar e In m!n la '20°C pcat r u l llmc I;:ODAt.I TI:l 

Ş~~heo 3 1 T•:c"a•r·l L R 2~2, 1 ~~rh·~ ~~r:~ 
Sutpph>g 

KODALITH 
SUPEH 

l~ODALITH 
KODALITH 

LIQUIDE 
KODALITH 

LIQUIDE (1 + J) 
KODALITH 

l.IQUIDE ( 1+ 4) 
KODAK D-11 
KODAK PL-11 

2111-41/1 21(, - 31/, 21/1-3'/, 
2-:11/1 2 - :1 
2 -4 

2 - 3 

2-3 
2 

Tab<'lu./ U 

I
Timpidcrcltva.rt, ln m!n,la20•cpcatrulllmc' 

KODAK 1 K OOAL"H 

Auto• ll!gp c 011• l'hoto· Dupl l· f:c~· 
poolt!vciSpcct.l tact l ty~- catiag3S71e1 
)ldlu Dup, l t!ILDC 'ZHI 

KODALITH SUPER 2 3J1 
KODALITH 2 3J1 
KODALJTH L IQUIDE (1 + 3) 2 1/ 1 
l<ODAK DEI{TQL (1 + 1) 1 1/1 
l<ODAK DEKTOL (1 + 2) 
KODAK D-11 3 
KODAK PL-11 (1 + 9) 3 
KODAK PL-12 (1 +4) :.! 1/1 

7G 

KODALITH SUPEH 
KODALITJI 
KODAK D-11 
J<ODAK DK-50 
1{00,\K DK-50(1+ 1) 

21J, 
2 

21{, 

2 2'/, 

l 1/1 
2 
2 

Tabelul zg 



Tabelul JO 

KODAK D-11 3 - 6 3 - 8 2-5 
KODAK D-11 

(1 + 2) 
KODAK DK-50 3-6 2-5 
KODAK HC-110 

(1+4) 3 - 6 
KODAK DEKT OL 
KODAK PL-11 3-6 
KODAK PL-12 

(1 + 4 ) 2-6 
KODA K ORTHO 

SCANNER 1-4 

So/u(ii revelatoare 

Revelator K ODAJ{ DK-50 (vezi cap itolul .,Rcvclatori m i
crogranu loşi") . 

Revelator f(ODAK HC-110 (vezi punctul l din acest cap i
t ol) . 

Revelator J<ODA I\ D-11 (vezi punctul 4 din acest capito l). 

R euelafor K ODAK DEJ{TOL (vez i punclul 3 d in acest 
capitol) . 

Re11clulor /\ODA]( PL-11 
Se prezi ntă sub formă de soluţie concentrată. 
Solu ţia de lucru se obţine diluind : 1 volum soluţieconcen

tratf, +!) volume apă.~ 
Acest reve lator este de mare cont rast cu performanţe apro

piate de cele ce se realizează cu rcvelatorul KODAK D-1 1 (vezi 
punclul 4 din acest capitol). 

R evelatorii J<ODALITH ş i l(ODALITll SUPER 
Se prezintă sub formă de seturi de substanţe şi se prepară 

după instrucţiunile ce insoţesc setul. 
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Sint revelatori pentru developare in cuvete, cu aceleaşi 
caracteristici fotografice (densitate maximală a punctului), cu 
diferenţa că revelatorul KODAI.ITH SUPER poate ri folosit 
şi In unele maşini de developat. 

Rtvtlalor KODALIT1I LIQUIDE 
Se prezintă sub formă de soluţie concentrată. 
Soluţia de lucru se obţine dilulnd: 1 volum soluţie concen

trată +3 volume apă. 
Prezintă aceleaşi caracteristici ca ş i formele precedente şi 

este destinat developărilor~tn cuvete. 

SoluJii fi xafoare 

Fixal_oracid KODAK F-5 (vezi punctul! din acest capitol). 

Solu(it dt oprire a revelif.rii 

KODAK SB-1 (vezi punctul2 din acest capitol). 

Soluţie inmuietoare 

KODAK PHOTO-FLO 

Se prezintă sub formă de soluţie concentrată. 
Soluţia de lucru se obţine diluind 1 volum soluţ ie concen

trată + 200 volume apă. 



Capltolul 

V 

Soluţii de prelucrare 
pentru materiale fotosensibile 
alb-negru AGFA - GEVAERT 

Materialele fotosensibile cu suport transparent de fabricaţie 
AGFA-GEVAERT cupr ind numeroase categorii de sortimente. 
ln continuare se recomandă soluţiile de prelucrare pentru ur
mătoarele categorii: 

- filme negative foto pentru amatori; 
- filme negative foto profesionale. 
Prelucrarea filmelor din prima categorie se desfăşoară dupl 

schema din tabelul 31. 

R~v~lator 

AGPA 

ATOMAL 
RODINAL 

(1+25) 
ROOINAL 

(1+50) 
REFI NAL 

TabtlulU 

1 

Timpi de r~velatc, l ll lllill , la 20"C: pcllttll • 

ISOPA N ISOPAN ISOPAN ISOPAN 
IP ISS P AK ISU ''" l <oool ''"i "''~~ ·~• l •m 

11-13 13-1511-1313-1511-13 13-1511 - 13 13-15 

5-6 7-9 7-9 -t - 5 -

9 -11 - 16- 18 - 16-18 - 9-11 -
6 - 8 7 - 9 6-8 7 - 9 6-8 7-9 6 - 8 7-9 

NoUl. Timpii de revelare indicaţi In tabel asigură realizarea 
unui contrast de developare r = 0,70. Pentru realizan"<l altor 
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contraste de deve lopare trehu ie eonsu l ta ~i paramet rii înscriş i in 
f ig. 19 - 24. 

Aloma/ 

a· .ol---~-~--l 

F ig. 19. Var iaţia fa ctorului de contrast 
in funcţie de timpul dcrc\·clare lnrevc· 
lator AŢOl\IAL la 20"C; tilm AGFA 

ISOPAK IF. 

• A toma! 

asl---~-~-~--1 

F ig. 21. Variaţia factorului de con
trast In funcţie de timpul de revelare 
In revelator ATOMAL la 2o•c; filme 

AGFA ISOPAN ISS ~ i PAK. 

as 

7 

5 

Rodinal 

Oozi 
,~~~ 

/ 1--
7~ 
5~ 

J.f-50 

a ' 
Fig. 20. Variaţia factorului de con
t ra~t In funcţie de timpul de revelare 
In revelator RODINAL la 20"C (de· 
vcloparc In do:tă); film :\GFA 150· 

PAN TF. 

Rodin;;/ 

o~ 1--

v , ... zs 

10 min 1~ 
Fig. 22. Variaţ ia factorul u i de contrast 
In funcţie de timpul de revelare In reve· 
Jator ROO I NAL la 20"C (developare tn 
doză); filme AGFA ISOPANISS şi PAK. 



as+----.--,--,-- --t 

Fig. 23. Variaţia fac::torului de coutrast 
In funcţie de timpul de revelare In reve
lator ATOMAL la 20"C; tllm AGFA 

ISOPAN ISU. 

Rotlina/ 

Oozi ,,tl 'f-"" 
/ 7/ l ... ~o 

5 ./ 
10 min 12 

Fig. 24.. Variaţia factorului de contrast 
In funcţie de timpul; de revelare:ln reve
lator RODINAL la 20"C (developare ln 

dod); film AGFA ISOPAN ISU. 

Prelucrarea filmelor din a doua categorie se desfăşoară după schema 
din tabelul 32: 

Rutlator 
AOPA 

ATOMAL 
REFINAL 
RODINAL (1 +25) 
RODINAL (1+10) 

Tabtlul Jf 

1 ""'"""""' •• •••" '~C ''"""'-'·"' 

AGFAl'AN 1 AGFAPA:<I 1 AGPAPAN 1 AGFAPA N 1 QAJLG::o 
100 PB.OP 200 PROP 400 PROF 1000 PROF t 2fl PROP 

1~=!211~=!2 1 1~=!2 ~~=~~ 1 1~=!2 
5-7 5-7 9-11 - 5-7 

- - 7-9 -

NoUl. Pentru obţinerea unor contraste de developare diferite de 
y = 0,70 se aplică parametrii indicaţi in graficele din fig. 25 - 54. 

Sensibilitatea materialelor fiind :influenţată de formula revela· 
torului, trebuie consultate graficele .,Sensibilitate funcţie de timpul de 
developare" pentru revelatorii respectivi. 

6 - R<'1"<a< pcntn. laboratorul Foto.fillll•ol. l 



Fig. 25. Variaţia facloruluidecoutrastln 
funcţie de timpul de rcvelare In revelator 
ATOMAL la 20"C(devclopare In doză); 
film AGFAPAN 100 PROFESSIONAL. 

Fig. 27. Variaţia factorului de contrast 
In funct ie de timpul de revelarelnreve· 
taior REFINAL la 20"C (de\·elopare In 
do1.ă); filmu l AGFAPAN lOO P ROFES-

SIONAI. . 

Fig. 26.Seusi!)ilitatea lnlum:\iede tirnpul 
de revelare In revebtOr 1\TOMAL la 
20"C; (dcnloparelndoză);filmu l AGFA· 

PA N 100 PROFESSION,AL. 

F ig. 28. Senslblll tntea in tune ţ ie de timpul 
de revelare In re\'elator REFI NAL la 2o•c 
(dcwlopare In doză); filmul AGFAPAN 100 

P HOFESSJO NAL. 

::U?Pti 1 fiî 1 143 1fi 
' ? o 6 8 10,""' !1 2 Y 6 8 10mllll2 

Fig . 29. Variaţia factorului de con
trast In funcţie de timpul de tC\'elarc 
In revela tor RODINAL (1+25) la 
20' C (de,·elopare In doz;l) ; filmul 
AGFAPAN ·100 PROFESSJONAL. 

Fig. 30. Scnsibilitalt>ll. lu l unc\ ie de timpul 
de re\'e\are In re,·elator RODI NAL(t +25) 
la 20' C (de\'elopnre tn dozll) ; fil mul AGFA· 

PAN 100 PROFESSJONAL. 



"LD 1--d::j '" D,. 

' ~'kfi JO ~if-J f 1 1 1:; 
as li 8 10 !l 1~ mm IG 125s 8 10 12 J'l mm ,/2 

Fig. 3 1. Variaţia factorului :dc con- Fig. 32. Sensibilitatea: In funcţie ' de ti mpul ~ 
trast In funcţie' dti timpul de re,·elare de revclare In revelator ATOMAL la 20"C; ..:_ 

~l~;~e~~~A2:i\1~~6~~~~~lci~~~~. filmul AGFAPAN 200 PROFESSIONAL~ 

"I_L o=+=1 ," .,. ::x oo ~~f 11ztd 111~~ 
~li 8 10 Umm '~ V & 8 10 12 171inllt 

Fig. 33. v~iaţia iaetorU-J~t c~FiÎf.-3~lbililateii tii: r.i~ii~-diil~I -
trast In funcţi e de timpul de rcvelare de revelare In revelator REFINAL la 20"C: 
In nvelator REFINAL la 200C; filmul filmul AGFAPAN 200 PROFESSIONAL. 
AGFAPA N 200 PROFESSIONAL. 

Fig. 35. VarJaţia fac torului de con
trast In funcţie de timpul de revelare 
In revelator RODINAl. (1+ 25) la 
20"C; filmul AGFAPAN 200PROFES. 

S IONAL. 

Fig. 36. Sensibilitateafln funcţie de timpul 
de revel11re In rHelator ROD I NAL (1+25) 
la 20"C; filmul .t\GFAPAN 200 PROFES· 

SIONAL. 



::B±m~~tl 
8 IP 12 1~ 16",111 18 8 10 12 1~ 

!I~ 
" l$ mln 11 

Fig. 37. Variaţia factorului de con· 
trast In funcţie de timpul de revelare 
In revelator ATOMAL la 20"C (deve
lopare ln dozA); filmul AGFAPAN 

400 PROFESSIONAL. 

Fig. 39. Variaţia fnetorulul de :con
trast In funcţie de timpul de re\·elare 
In revelator REFINAL la 2Q"C (deve· 
lopare In dod); filmu l AGFAPAN 

400 PROFESSIONAL. 

Fig. 41. Variaţia factorului de con
trast ln~funcţlede timpul de revelare 
In revelator RODINAL (1+25) la 
20"C (dt\'eiopare In doză); filmul 
AGFAPAN 400 PROFESSIO NAL. 

Fig. 38. Sensibilitatea fn)'uncţie de timpul 
de revelare In revelator Î\TOMAL la 200C 
(developare ln doză); filmuJAGFAPAN400 

PROFESSIONAL. 

Fig. 40. Sensib!lltatea In funcţle:d(tirnpul 
de revelare ln revelatorREFINAL 111:w•c 
(developare tn dozii); filmul AGFAPAN 400 

PROFESSIONAl-

Fig. 42. Sensibilitatea In" functie de timpul 
de revelare In revelator RODINAL (1+25) 
la 2o•c (developare In doză) ; fllmulAGFA-

PAN 400 PROFESSIO NAL. 



1 "EfFi "' "" f ;, ±l :;::[Jdil ::ţ1~: 
1

" "' -~ l" f/) 12 1'< /G 16 min 20 .'0 11 1~ ·"· 18 """ 2/J 

Fig. 43. Variaţia fartorului de con- Fig. 44. Sensibilitatea In funcţie de timpul 
t rast In funcţie de timpul de revelare de re ve iare In rt'\'elator A TOM AL la 20"C 
In revelator AT 0:\IALia20"C(devc- (developare In dod); filmul AGFAPAN 
Jopnre In dozii); filmul AGFAPA N 1000 PIIOFESSIO NAL. 

1000 PROFESSIONAL. 

F ig. 45. Variaţia factoru1ul de con
tru t: tn funcţie de timpul de revela re 
In revelator REFI NAL la 20•c (de~e
lopare In dozA); :mmul AGFAPAN 

1000 PROFESSIONAL. 

Plg. 47. Variat ia factorulu i de con
trnst In hmc1ic de timpul de rev~Jan• 
In rc,·elntor RODINAL (1 +25) ln 
20"C (de\'elopnre ~In dozA) ; lllmul 
AGFAPAN jtOOO POOFESS IONAL. 

Fig. 46. SensU>llitatea In funcţie de· t impul 
de revelare In rnelator ·REFI NAL laJ20"C 
(developare In dozll). i .rllmul 'AGFAPA N 

1000 PROFESSIONAL. 

Fi!(. 48. Sen>ibilîtatea tn funcţie de t impul 
de rcvelare In revellator RODINAL (1 +25) 
ln 20"C (developare tn dozA) ; filmul AGFA· 

PAN 1000 PROFESSIONAL. 



Fig. 49. Variaţia fnctorulu i de con- Fig. 50. Sens ibilitatea In funct ie de timpul 
trast In funcţ ie de t impul de re,•clare de revelare In rcvela torATOJIIAL la 20'C ; 
In revelatorATOMAL la 20' C; filmul fil mul A GFAORTHO 125 PROFESSIONAL. 
AGFAORTHO 125 PROFESSIONAL, 

lE±fj~i 
« S,_ 6 --8 !O 12 min /~ 11 6 8 10 12 ""n !~ 
Fig. 51. Variaţ ia factorului de con- Fig. 52. Senslbllitaten In (unc t fe de timpul 
trast In funct ie de timpul de revclare de re,•elare In revelatorREFINALla 20' C; 
In revelator REFI NAL la 20' C; filmul tilmulAGFAORTHO 125 PROFESSIONAL. 
AGFAORTHO 125 PROFESSIONAL. 

Jl +fi ll±FEii 
2 t & 8 l0 11m'l 2 't G 8 IOmtn/2 

Fig. 53. Variaţia factoruluide contrnst Fig. 54. Sensibilitatea In functie de timpul 
lnfuncţledetimpulde revelare tnreve- de revelare ln revelator RODINAL (1+25) 
lator ROOINAL(l +25) la 20'C; filmul la 20"C; filmul AGFAORTHO 125 PROFES-
AGFAORTHO 125 PROFESSIONAL. SIONAL 

a . SoluJil revela toare pentru filme DtiJRllve foto şi planfilme, profe
siona le şi pentru amntori 

1) Revelator AGFA A TOM AL 

Se prezintă sub formă de set de substanţe, Prepararea se realizează 
conform instrucţiunilor care insotesc setul. 

Se poate prepara şi după reţetă (formula revelatorului ATOMAL, 
vezi capitolul "Revelatori microgranuloşi"). 



Pentru stabilirea t impilor de revelare la folosirea acestei soluţii 
revelatoare pentru materiale AGFA-GEVAERT t rebuie consultat e 

.graficele din fig . 55-57. 
T 

Atom~! 

as 
Ooz.i 

ISU f--/SS r--1-/F 
V 

Fig. 55. \'arlaţir~ factorului de contrut 
In funct ie de timpul derevelare lnreve
lator ATOi\IAL la 20oc (developare In 
dot.il); fllmele A GFA JSOPAN IF ... ISS 

şi ISl l. -

z·+-+-++1+1-f\-\ +--+-i 

zot--+-H +t-t+----lll---+--1 

a·J:,----l,--l:s-&~7 Bc'.-,l -,~o··-,:l::l'\"-,±0,-imm 
Fig. 57. Vnria t ia timpului de reve
lare In funct ie de temperatura solu
tiei. pentru un factor de con
trt~st y -0.70 In revelator ATOMAL 
(developa re In tanc); filmele AGFA 

ISOPAN IF, ISS şi ISU. 

Atomsl 

7.9 
Tanc 

7 ISS ISU F= 
v~-"'F 

5 

Fig. 56. Varia t ia factorulu i de contrast 
tn funct ie de t impul de revelare In tC\'C

lator ATOMAL la 20°C (developare In 
t anc); filmele AGFA ISOPAN IF, ISS 

şi ISU. 

Caracteristicile acestui revelator 
au fost descrise la capitolul ,.Reve
latori mierogranuloşi". 

Capacitate de prelucrare: 10-12 
rolfilme sau casete film format 
redus pentru developarea in doză, 
la I litru soluţie revelatoare ; 50-60 
planfilme 9 x 12 cm pentru deve
loparea in lasă, la l lit ru soluţie 
revelatoare. 

După developarea fiecărui film, 
timpul de revelare se prelungeşte 
cu 1}2 minut, iar după developa
ren a cite un grup de 5 p lanfilme 
9 X 12 cm timpul de reve lare se pre
lungeşte cu cite I minut. 



2) Revelator AGFA RODIN AL 

Se prezintă sub formă de so luţie concentrată. Pentru folo
sire se diluează în diverse proporţii după caracteristicil( pe 
care urmărim să le prezinte imaginea. Caracteristicile revela
torului au fost prezentate In capitolul .,Revelatori microgra
nuloşi". 

Ta/Jelui JJ 

Contuotu! 
.ubl~ctulul 

C& tactu!otica Enuglcl Norma tr. Moale 
de,.eloplt ll ,.",o.so y=0,70 '1'=0,50 

Dllul!e 1 Timp 1 ... Dlluj!el !:l".:p DlluUel !:;:P 

~~~~~lf':.:t f!~':!. 
1 1 

i50PAN ÎFF 1+25 5 - 6 1+25 3-4 
1+50 ll - 13 1+50 5-i 1+50 3-4 

1 +75 10- 12 1+75 5-7 
1+H>O 15-18 1+100 10-12 

ISOPAN IF 1+ 25 7-9 1+25 4=s 
1+50 14-16 1+50 6-8 1+50 3-5 

1+75 14-18 1+75 10- 12 

ISOPAN ISS 1+25 8-10 1+25 5-6 
1+50 15-17 1+50 9-11 1+50 6-7 

1+75 14-18 1+75 10- 12 

lSOPAN ULTRA 1+25 15-18 1+25 7-9 
1+50 16-1 1+50 10-12 

Planlilme 
- - -

ISOPAN IP 15 1+25 6 - 7 1+25 3-4 
1+50 11 - 13 t +SO 6 - 8 1+50 4-5 

ISOPAN IP 21 1+25 10-12 1+25 6-8 1+25 3-5 
1+50 13-15 1+50 8-10 

ISOPAN IP 24 1+25 10 12 1+25 ' 7 1+25 3 4 
1+50 12-14 1+50 9-11 

ISOPAN IP 27 1+25 10-12 i t+25 5-7 1+25 
,_, 

1+50 10- t:.il 

ISOCHROM IC 22 1+25 9-11 1+25 5-7 1+25 3-4 
1+50 12-14 
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Pentru stabilirea timpilor de revelare la folosirea acestei sol uţii 

1 revelatoare pentru materiale AGFA-GEVAERT, in funcţie de gradul 
de diluţie a revelatorului şi de temperatura acestuia trebuie consultate 
graficele din fig. 58-63. 

Fig. 58. Variaţia factorului de contrast 
In funcţie de timpul de revclare In re.,·e· 
lator RODINAL (1+25) la 2o•c (deve
lopare tn dozA); filmele AGFA ISOPAN 

IF, IFF, ISS, ISU şi IR. 

Fi&. 60. Variaţia factorului de contrast 
In funcţie de timpul de revelare In reve
lator RODINAL (1+25) la 20"C (de· 
\'elopare ln dozi); filmele AGFA IP 15, 
IP 21, lP 24, IP 27, JPR şi IC 22. 

rr-----------------

Fig. 59. Variaţia factorului de contrast 
In funcţie de t impul de revelare In reve· 
lator RODINAL (1+50) l:l 20"C (deve· 
lopare In dozi); lilmele AGFA ISOP AN 

IF, 1FF ti ISS. 

Fig . 61. Variaţia factorului de contrast 
ln funcţie de timpul de revelareln reve
lator RODINAL (1+50) la 20"C (dC\'C· 
Jopare ln dozi); rlimele IP 15,:1P 21, 

IP 24, '' IC 22. 
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Fig. 62. Variaţia timpului de reve
lare 1n funcţie de temperatura solu
ţiei, pentru un factor de contrast 
y-0,70, In revelator RODINAL 
(1+25)(developarelntasă);filmcle 
AGFA ISOPAN IF, IFF, ISS, 

JSU şi IR. 

·c 
Tas;J 
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22 
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Fig. 63. Vflriaţla timpulu i de re\'t· 
larelnfuncţiedetemperaturasolu· 
ţlei, pentru un fac tor de contrast 
y-0,70 In rnelator RODINAL 
(1 +50) (de\'elopare In tasll); filmel e 
AGFA ISOPAN IF, IFF şi ISS. 

Timpii de prelucrare pentru filmele foto şi p lanrilmele 
AGFAPAN şi AGFAORTHO PROFESSIONAL sînt daţi in 
grafice le din fig. 25-54 din acest capitol. 

3) Reuelator AGFA REF IN AL 

Se prezintă sub formă de set de substanţe. Se prepară con
form instrucţiunilor ce însoţesc setul. 

Acest revelator pe bază de fenidon-hidrochinonă, se reco
mandă pentru developarea rolfilmelor, a filmelor de format 
redus şi a planfilmelor. Se caracterizează printr-o mare sensibi
litate şi printr-o acţiune egalizatoare permanentă. 

Timpii de rcvelare in această soluţie - pentru materiale 
AGFA-GEVAERT, in funcţie de contrastul de deve lopare 
urmărit şi de temperatură, rezultă din fig. 64-66. 
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F ig. 64. Varla\la factorului de contrast 
In funcţie de Umpul de revelare In reve
lator HEFI NAL la 20"C (developare In 
do1.A); filmele AGFA ISOPAN IF, ISS 

~1 lSU. 

•c 
Rdina/ 

1\J 
~ ),~ 1 

28 

26 

ISU 

• 1\ 
2 

o 

8 
l 3 ~ SG71J9 10 

Tanc 
r·f{7o 

15 20 25 
min 

Fig. 66. Var iat ia timpului de revelare In 
funcţie de temperatura soluţiei, pentru 
un factor decontrast y - 0,70 In revelator 
HEFI NAL (dC\'elopare In tane) 
filmele AGFA ISOP AN IF, ISS ş i ISL'. 

T 
Rel'in;;/ 

Fig. 65. Variaţia factorului de contrast 
In funcţie de t impul de revelare In reve
lator REFINAL la 20"C (developare In 
t anc); l ilmelc AGFA ISOP AN li' , ISS 

şi ISU. 

Capacitate de prelucrare: 10-12 
rolfilmc sau casete film format re
dus, pentru developarea în doză, 
la l li tru soluţie revelatoare; 50-60 
planfilme 9 x l2 cm, pentru deve
lopare in lasă, la 1 litru soluţie 
revelatoare. 

După developarea fiecărui film 
sau a fiecărui grup de 5 planfilme 
9 x 12 cm, timpul de rcvelare se 
prelungeşte cu' cilt~ 1 minut. 

b. Soluţii de oprire a revelArii, 
soluţii fixatoare şi soluţii lnmu
ietoare 

Pot fi folosite orice soluţii de 
aceste tipuri , a le căror formule sint 
înscrise in capitolul "Soluţii de 
prelucrare pentru materiale fotosen
sibile a lb-negru ORWO". 



Capitolul 

VI 

Soluţii de prelucrare 
pentru materiale fotoaensibile 
alb-negru FORTE 

Materialele (otosensibile cu suport transparent de fabricaţie 
FORTE se pot clasifica in următoarele categorii: 

- filme negative fotografi ce (rolfime); 
- filme de format redus; 
- planfilme; 
- filme roentgen ; 
- filme pentru scopuri speciale; 
- filme reversibile. 
Prelucrarea primelor cinci categorii se Inscrie In schema de 

prelucrare pentru materiale fotosensibile alb-negru. 
Prelucrarea filmelor reversibile va fi tratată Intr-un capitol 

special. 
Soluţii pentru filmt ntgatiut fotografice (rolfilme) FORTE 

Taf)elull4 

Timpi t i tempuaturl de ' """lan pe11hu: 

FOX.TEPAN FO R. TBPAH FOR.TEPAN F OR· 

FD11/A 4- 6 
FD:W 
FD2< 
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Solufii pentru filme de format redus FORTE 

FD 18 
FD 24 

Ta&elul JS 

TlmpltltemperaturAdere'l'elarepentrll : 

, 7
1 

POllTSPAN 30 1 POlt.Tf!PAN U , 
FOJt.TEPAN SUPEll Jt.APID 

miu •c .adu • c miu •c 

6-8 18 1 8-to 18 lto- 12 18 
14-18 20 14-18 20 14-18 20 

Solutii pentru planfilme FORTE 

Ta&tluf J6 

Timpi ti hmperaturil de renlare pentn: 

FO~fn~f~~: 27 1 PO:~!f~ 30 FO:t~ff 3i 
••• 1 ., ••• 1 . , ... 1 " 

FDf27 
FD 12{A (cuvctă) 
FD 12/t\ (tnn~) 

Solufii pentru filme roentgen FORTE 

Unlfort (FD43) 
Un!fort T (FD44) 

Ta&elul J7 

1 

Timpi ti tempent11rA de re'!'eiarc pentru: 

BlthSpctdllOENT- ~ DENTAL X-Jt. AV 
GENFILM PIL:W: 

miu ) • c mln / • c 

1 4-51 20 1 4-51 8-10 20 8-10 
5-6 25 5-6 
S-4 30 3-4 

20 
20 
25 
30 

Noft'J. . Parametrii indicaţi sint pentru prelucrarea in tanc. 
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Solu(ii pentru filmt pentru scopuri speciale FORTE 

! ·Un ifortFD43 
F D 25 
FD 2 

Tabdul J 8 

T l mpl , lttmperatur4 dcu"clarcpclltr u 

l'LUOROF OR T 1 .RE I'R OFORT 1 RBOlSTRlE.RFlLM 

1 ., 1 1 ., 1 1 

1 '='1" 1 ,=·1 ;s 1 = 1 = - - 2- 4 18 

a . Solo tii revelatoare 11cntru materiale fotosensibile pe su· 
port transparent FORTE 

R evelator F D 2 
,\pă 750 mi 
Metol 2 g 
Sulfit de sod iu anh . 50 g 
Hidroehinonă 6 1:( 
Carbonnl de sodiu :mh. 25 11 
Bromură de potasiu 2.5 g 
Apd p inii In 1 000 rnl 

Revelalorul FD 2 se utilizează la filme de înregistrare. 

Revelator FD ll fA 
ApO 
Mclol 
Sullit de sod iu anh. 
Carbonnt de sodiu auh. 
Bromură de potasiu 
Apă ptn11 In 

750 ml 
2,5 g 
25 g 

'" l g 
1 000 mi 

Este un revelat or de sensibilitat e ridicată şi se fo loseşte 
pentru developarea in cuvetă a rolfilmelor . 

Revelator FD 12/A 
Apă 750 ml 
Metol 3 ,1 g 
Sulfit de sodiu anh. 90 g 
Blsultit de sodiu 2,1 g 
Hldrochinonă 5,9 g 
Cnr bonat de sodiu anh. 12 g 
Bromunl de potas lu 1,7 g 
Apă plnă In 1 000 mi 

Este un revelator portret universal pentru p lanfilme. 
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R evelator FD 18 
Apă 
~lctol 
Sulfit de sodiu anl1. 
Carbonat de sodiu nnh. 
Bromurii "de: potoslu 
Apă plnă la 

Este un reve lator negat iv un iversa l. 

Revelafor FD 20 
Apă 
Mcloi 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidrochinonii 
Borax 
Apil p ln1i la 

750~ml , , 
J()()' 

•• ,, 
1 000 mi 

750 ml ,, 
)()()' ,, , , 

1000 mi 

Reve latorul FD 20 este universal, de granulaţi e fină şi se 
recomandă pentru film e de formal redus şi ro !filme. 

Revell!lor FD 24 
Apă 

Met ol 
Sulfitdcsodiu;ulll. 
Borax 
Sulfociauunt de potasiu 
Bromură de potasiu 
Apă plnă la 

750 m i 
4,5g 

90g 
3g ,, 
O,V g 

1 OOO~ml 

Este un revelator negativ de gra nulaţie f ină , de contrast 
norma l. 

Revelator FD 25 
Apă 
Metol 
Su llit de sodiu anh. 
H idrochlnonii 
Carbonat de sodiu anl1 , 
Bromură de pota~ i u 

Apll pinii In 

750 ml , , 
75 g ,, 
30g 
5g 

1 000 ml 

Acest revelator se recomandă pentru filme REPROFORT. 
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Revelator F D 27 
Apă 
Sulllt de sodiu anh. 
Bisu ifit de sodiu 
H idrocbinonA 
Boru: 
Fenidon 
Acid borlc 
Bromură de potasiu 
Apă pinA la 

750 mi ... 
0,8 g 

•• 3g 
0,2 g 
3,5g 
tg 

1000 mi 

Este un revelator pentru portret, de contrast redus. 

Revelator FD 43 Uni(ort 
A~ 91 
Metol 45 g 
Sulflt de sodiu anh. 810 g 
Hidrochinonă 120 g 
Carbonat de sodiu anii. 540 g 
BromurA de potasiu 50 g 
Apă pinA la 13,5 1 

Este un revelator universal pentru filme roentgen, prelu
crate In tanc . 

Revelator FD 44 Uni(ort T 
Apă 9 1 
Metol 44,5 g 
Sulflt de sodiu anh. 810 g 
Hidrochlnonă 121,5 g 
Garbonat de sodiu anh. 540 g 
Sulfat de sodiu anh. 810 g 
BromurA de potasiu 67,5 g 
Benztrla!ol 6,8 g 
Apă plnA la 13,5 1 

Reve latorul FD 44 Unifort T se foloseşte la filme roentgen, 
prelucrate in tanc la temperaturi ridicate. 

b. SoluJii fis.atoare, soluţii de oprire a reveh\rii şi soluţii 
lnmuietoare. Aceste soluţii au aceleaşi formule ca pentru 
materialele similare de fabricaţie ORWO (vezi "Soluţii de 
prelucrare pentru materiale fotosensibile ORWO"). 



Capitolul 

VII 

Soluţii de prelucrare 
pentru materiale fotosensibile 
alb-negru FOTON 

l\Iaterialclc fotosens ibile cu suport transparent de fabricaţie 
FOTON se clas ifică în următoarele categorii: 
· - Hlme nega tive fotografice (rolfîlmc); 

- filme de format redus ; 
- f ilme roentgen; 
- filme pentru microcopicre; 
- filme reversibile. 
P relucrarea primelor patru categorii se inscrie în schema 

de prelucrare pentru materiale lotosensibile alb-negru. 
Prelucrarea filmelor reversibile va fi tratată intr-un capitol 

specia l. 

Solutii pentru filme negative folo (rolfime) şi filme de format 
redus FOTON 

FOTON N 10 
FOTON N 12 
FOTON N 1 

Tabd u.l Jll 

1 

Timpi d~ rn~lar~. la mia, la 20°C pcutrn: 

FOTO~PAN FOTONPAN IPOTONPANI POTONPAN 
F S N 200 P KATT 

6- 7 7-10 5-7 
9-11 ·-· 
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Solutii pentru filme roentgen FOTON 

Tlmpl ,Jtc mp~raturl 

DE~TAL SUl'ER R t~6AY X-RAY X·RAY 

1 ., 1 
., 

FOTON N 8 6-7 20 6-8 20 6-8 20 
FOTON N 13 5-6 20 5-6 20 5-6 20 

2-21/z 28 2-21/s 28 
FOTON W 16 5-6 20 5-6 20 5-6 20 

2 - 21/t 28 2-2'/1 28 

Solutii pentru filme pentru microcopiere FOTON 

Tabduf 11 

1 

Timpi dcrc1'clarc, !11 miii, la 2:0•c pcntn: 

SUl'E ORTU O 1 SUI'ER l'AN'- 1 FINE CltAlN 
MICRO· CHRO MICRO· JrUC:RO· 

NI!CATl\'12 :SECA T I\"F POS1T1V2 

FOTON N 9 
FOTON P 1 
FOTON P (1 : 1) 

(1:3) 
FOTON P 2 (1 :"1) 

(1 :3) -

a. Soluţ ii rn 'ela toare 

Revelator Foton N 1 
Apă 
Metol 
Sultit de sodiu anh. 
Hidroehinonă 
Carbonat de sodiu anh . 
BromurA de potasiu 
Apă ptnă la 

750rnl 
2g 

20 g 
2 g 

20 g 
0,2 g 

t 000 mi 

. Este un reve lator rapid de contrast ridicat. 

3'/,-4 
3'/,-6 

3 1/. -6 



derevelarepeDirll 

DEFECT OPILM S 
X ·JlAY 

·-· ,. 6-8 ,. ,. 
5-6 ,. 5 - 6 20 ,. 
2-21{1 " 2 - 211, ,. 
5-6 ,. 5-6 ,. ,. 
2-21{, " 2-21{1 " 
R evelator FOTON N 9 

Apă 750 mi 
Metol 3 g 
Sultit de sod iu anh.. 65 g 
Hidrochinonă 10 g 
CarOOnnt de sodiu anh. 45 g 
Bromură de potasiu 5 g 
Apă plnă la 1 000 mi 

Tabdu.l41 

.. .. .. 

Este un revelator de mare contrast pentru microCilme. 

Revelator FOTON N 10 
Apă 750 rnl 
Sultit de sodiu anh. ·50 g 
Hldrochinonă 3,5 g 
Cltra t de 1odlu 10 g 
Bora" 6 g 
Fenidon 0,1 g 
Bromură de potasiu 0,4 g 
Apă ptnă la 1 000 rnl 

Revelatorul FOTON N 10 este cu acţiune rapidA şi de sensi
bilitate ridicată . 

Revelator FOTON N 8 
Apă 750.rnl 
Metol 4"g 
Sulfit de sodiu anh. 65 11 
H ldrocbinon:l 10 11 
CarOOnat de sodiu anb. 45 11 
Bronlllră de potasiu 5 g 
Apă plnă la 1 000 mi 

Revelatorul se foloseşte la materiale roentgen de sensibili· 
tate ridicată 



Revelator FOTON N 12 
Apă 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidroc:hinonă 
Borax 
Apă plnă la 

750ml 
2g 

100 ' 
5 g ,, 

1000 mi 

Este un revelator universal de granu l aţie fină pentru nega
tive de imagine, in specia l pentru filmele de format redus şi 
cele cinematografice. 

Revelator FOTON N 13 
Apă 

Calgon 
Fenidon 
Sulflt de sodiu anh. 
Hidroehinonă 
Carbonat de sodiu anh. 
Bromură de potasiu 
Apă plnă la 

750 mi 
0,2g 
0,4 g 

"' !6g 
60 g 
7g 

1 000 mi 

Este un revelator energic de mare contrast pentru filme 
roentgen medicale şi industriale . 

Prelucrarea la temperat uri ridicate implică reducerea cores
punzătoare a timpu lui de reve lare, după cum urmează: 

Reve lare la 20°C timp de revelare 5 min 
22°C 4 min 
24°C 3 min 
26°C 21/2 min 
28°C 2 min 

R evelator FOTON P 
Ap5 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidroehinonă 
Carbonat de sodiu anh. 
BromurA de potasiu 
Apă plnă la 

7W ml 
1,5g 
20g ,, 
20' 

l g 
1 000 mi 

Este un reve lator standard pentru !ilme pozitive şi hirtii 
fotografice. 
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R evelalor FOTON P 1 
Apă 
Metol 
SuUit de sodiu anh. 
Hidrochinonă 
Carbonat de sodiu nn!J. 
Rromură tic potasiu 
l\pii pinii In 

750 mi ,, 
20 s ,, 
"• 4,5 g 

l 000 m i 

Acest revelat or standard se foloseşte pentru filme pozitive 
cinematografice ş i microfilme pozitive. · 

Revelator F01'0N P 2 
Apă 750 mi 
;\letol l,5g 
Sullit de sodiu anh. 20 g 
Hidrochinonă 6 g 
Carbonat de sodiu anh. 30 g 
Benztria1.0l (soluţiealcoolică 1 %) 10 ml 
Apă plnă la 1 000 mi 

Hcvelatorul pozitiv FOTON P 2 se fo loseşte, de asemenea, 
pentru microfilme şi hîrtii fotografice. 

b . Solut ii fixntoare ş i uite solutii . Pentru soluţiile de 
stopare a revcl:irii, soluţiile fixatoarc ş i inmuictoare, pot fi 
folosite aceleaşi formule ca pentru materia le le similare de fabri
caţie OR\VO (vezi capitolul .,Soluţii de prelucrare pentru m:tte
riale fotoscnsib ile ORWO"). 



Capitolul 

VIII 

Solu!ll pentru preluerarea reversibilă 
a materialelor lotosensibile alb-negru 

Prelucrarea reversibi lă reprezintă un proces complex de 
developare, cu num eroase faze şi, implicit, cu numeroase so l uţii 
de prelucrare . 

Schema de pre lucrare a acestor materiale este aceeaşi, dife
ren ţe le de la un produs la altu l constind numai în formule le 
soluţiilor. 

Pentru obţinerea ce lor mai bune rezu ltate se recomandă 
respectarea prescripţiilor indicate de producătorii acestui t ip 
de materiale fotoscns ibile. 

1. Solutii p~ntru :rihne re venlblle OIIWO~ 

Prescripţ.ia ORWO 4105 pentru ORWO UM KEHRFIL.M 
publicată in anu l1972. 

Fu& d e pr~IIINat~ 

1. Prebale 
2. Prima d~vtlopare 
3. Splila.re 
4.1Dversîune 
5. Spilla.re 
8. Clarificare 
7. Splilare 
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Tabt!ul 42 

- ----'7=--- dc ptc· Tcmpua· 
Solu!lt 1 Timp 1 

'".:~:" '"" · ., 

\

ORWO 825 
ORWO 829 

0RW0833 

ORW0 835 

A 829 

A833 

t\835 

2 
6-7 

4 

19-21 
20±1/4 
12 -15 
19-21 
12-15 
19-21 
12 -15 



Ta/telul 4Z (continuare) 

8. A doua expunue 

9. A doua developare 
10. Sp:i]Qre 
11. Fixare 
12. Spălare 
13. fnmulcre 
14. Uscare 

Soluţie 

l:lmpădc 100\VlaSOcm 
diStQnţ:l 

OR\~ 8421 A ~2 1 
ORWO 303 A 851 2 

- - 6 
- F 905 (1 +200) 30 s 
- -

20±11. 
12-15 
19-21 
12- 15 
19-21 
30-40 

Obstrll(lţtl. Fazele 1-4 se desfăşoară In Intuneric. Se poate utiliza 
pentru examinare de scurtă durată o sursă de lumină slabă, p~v:i:r.utll cu 
filtru ORWO 108. 

- Timpul primei revelări poate fi prelungit cu 1 minut dacă mate
rialul care se prelucrează c~te su~xpus ;i micşorat cu 1 minut dacA, dim
potrivă , materialul este supracxpus. 

-Pentru expuner ea a doua . conditiile indicate In schemă s int vala
bile cind expunerea se efectueazA In aer; dacA se efectueatii sub ap4., db
lonja lampt'J-(ilm. trebuie să fie de maximum 20 em. 

OR\VO 825 - prebaie 
Apă 
D 903 
p-clor·m·crezol 
;dizoh·a t In 5 mi nlcool etilic) 

1 000tnl 
0,25g 
0,5 g 

Soluţia alcoolică de p-clor-m-crczol se adaugă în fir subţire 
şi sub agitaţie foarte energică. 

D 903: descnsibilizator livrat sub formă de tablete, coboară 
sensibilitatea materialelor, permiţînd prelucrarea acestora la o 
lumină slabă galben-verde . Se adaugă sub formă de soluţie 
(1 tabletă în circa 30 mi apă caldă) şi in soluţiile revelatoare. 
Soluţiile de D 903 sint tulburi şi se folosesc ca atare. 

Atenţiunt! Folosirea lui D 903 fn soluţii rtvtlatoare implicli 
mărirea expunerii cu 1/2 diafragmă comparativ cu prelucrarea 
fără desensibilizare. 

OR\VO 829 -primul revelator 
Soluţia A: ApA 750 mi 

Sulfit de sodiu anh. 25 g 
Fcnldon 0,2 g 
Hldrochinonă 10 g 

ORIVO 829 R 
, .. mi ... 

0,2 g 

"' 
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Carbonat de sodiu an ii. 
Bromură de potasiu 
Sulfocianură de potasiu 

Soluţia D: Apă 
Hidroxid de sodiu 

20g 20 g 
6g 4,5g 
6g ig 

125 ml 125 ml 
5g 7 g 

Se introduce soluţia B (răcită în prealabil) in soluţia A şi 
se completează la 1000 mi cu apă rece. 

ORWO 829 R reprezintă so luţia de n·generare pentru reve
latorul ORWO 829, cînd prelucrarea se efectuează in proces 
industr ial 

ORWO 833 -soluţia de inVPrsiune 
Apă 
llicromat dt· potasiu 
Acid sulfuric conc. 
i\pă plnă la 

750 mi 
10 g 
15 mi 

1 000 mi 

Atentie! Acidul sulfuricsc adaugă în porţiuni mici în fir subţire 
amestccind uşor soluţia pentru omogenizare. Nu se clăteşte cu 
apă vasul in care s-a măsurat acidul sulruric, ci acesta se intro
duce intr-un vas cu multă apă. La manipularea acidului su l
furie ochii trebuie protejaţ i cu ochelari şi mîini le cu mănuşi 
de cauciuc. Substanţa este foarte agresivă ş i distruge ţesuturile 
şi ţesăturile 

ORWO 835 -soluţia de clarificare 
Apă 
Sulfitdcsodiurnh. 
Apft plnă la 

ORWO 842 - al doilea reve lator 

750ml 
90g 

1 OOOml 

Aceeaşi formulă ca OR\VO 829, frJră a conţine însă su /fo
cianură de potasiu. 

ORWO 303 - soluţia fixatoarc. ("So l uţii de prelucrare 
pentru materiale fotoscnsibile ORWO"). 

Solutii de prelucrare obfin ule din seturi de substante 
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Soluţiile se prepară după instrucţiuni le care însoţesc setul. 
Atentie! Porţiunile C ale plicurîlor pentru prepararea solu
ţiilor revelatoare conţin hidroxid de sodiu; plicu l 1 pentru 
prepararea so luţiei de inversiune con ţine bicromat de potasiu; 
se interzice atingerea acestor substanţe cu mina neprotejată de 
mănuş i de cauciuc 

In afară de prelucrarea revcrsibilă obişnuită, materiale lor 
a lb-negru li se poate ap li ca şi o pre lucrare rapidă. 

Fo los ind ace leaş i so lu ţ ii de prelucrare ş i intervenind asupra 
factor ilor fizici - timpul de tratare ş i temperatura soluţii lor 
- se obţin, in specia l in prelucrarea industrială, aceleaşi bune 
rezu ltate. ln tabelul 43 se dă schema de prelucrare rapidă , 
recomandată de firma ORWO ca "Prcscripţia 4185" . 

Fua de prtlucnre 

1. Prima developare 
2. Spă lare cu duşuri 
3. Inversiune 
4.Spi1larecuduşuri 
5. ClarHica rc 
6. Spălare cu duşuri 
7. A doua expunere 
8. A doua dewlopare 
9. Spălare cu duşuri 

10. Fixare 
11. Spălare cu duşuri 
12. Uscare 

Solu\ie 

OHWO 829 

OHWO 833 

OHWO 835 

t.:ca 8000 Jxfs 
ORWO 842 

ORWO 303 

Tabdul 4J 

1 
TJ,..p de 1 Te,..peratur~ 

p rclucrllle "'h' • c 

·1 24±1j, 
2 20-24 

1-2 23-25 
1 20-25 
1 23-25 
1 20 -2•1 

11/, 24± 1/t .,, 20-2•1 
1 23-25 
3 20-24 

30-40 

ObsftPafii. Se recomandă după spălarea de la punctul tt , trecerea 
materialului 1/2 mlnul printr-o soluţie F 905 {1 + 200). 

- Soluţ ia tlc fixare ORWO 303 poate fi lnlocuită cu soluţia de 
fixare rapidă ORWO A 324 {acid, dilu ţie 1 +4). Dacă se cuplează aceast a 
d in urmă cu soluţia A 202, se poate renunţa la spălarea cu duşuri de la 
pun ctul9 {A 202 fiind o solutie de oprire a reveHirii). 

2. Solufll pentru filme ren~r~ lbll e h:ODt\K 

Există două prescripţii de prelucrare, publicate in anu l 
1957, pentru fi lme revers ibil e inguste (l6 mm)KODAK Plus-X 
şi KODAK Tri-X. 
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JP' Primaprescrîpţie se referă la prelucrarea continuă in maşini 
de developat, cea de a doua la prelucrarea discontinuă, pe 
cadru. 

Pua dt pr<"lucrarc 

1. Prima developare 
2. Spălare 
3. lnAibire (inversiune) 
4.. Spălare 
5. Clarificare 
6, Spălare 

7. A doua expw1ere lam~ de 60 W la distanţA de 30 cm: 

8. A doua developare 
9. Spllare 

10. Fixare 
11. Spălare finală 

D-95~ r 
1 

D·:o 
F·lO 1 F-6 

după nc
c('sitate 

KODAK D 94- revelator 1 

Ap' 
Metol 
Suim de sodiu anh. 
Hldroehlnonă 
BromurA de potasiu 
Sulfocianur:l de sodiu 11 
H ldroxld de aodiu 

7SO ml 
0 ,6 g 

5Pg 
20 g ,, ,, 
20 g 

Apă plnă la 1000 mi 

D 94 R 

750 ml 
1,6g 

5Pg 

"' 
8,2g 

37g 
1000 mi 

"' 3 
1 
5 

dupine
cedtate 

1) Orice variaţie a sulfocianurii de sodiu poate modifica forma curbe 
caracterisUce ; calitatea ~>uHocianurll poate, de asemenea, inlluenţa. 

106 

KODAK R-9 - so luţia de inversiune (înălbire) R·9 R 
Apă 750 mi 
Bicr omat de potasiu 9,5 g 
Acid sulfurle conc. 12 mi 
Apă ptnA la 1 000 mi 

750ml 
80g 
22 mi 

1000 mi 



KODAK CB-2 - so luţia de clarificare CB-2 R aB.J 
Apă 750 mi 750 mi 750 1 
Su\fit de sodiu anh. 200 g 250 g 10 g 
Ap;!l plnă la 1 000 mi 1 000 mi 1 000 mi 

KODAK D 95 -revelator II 
Apă 
Metol 

750 rut 
1 g 

"' ' 20g ,, 
0,25g 

15g 

Sultit de sodiu anh. 
Hidrochinonl 
Bromuri:i de potasiu 
Iodurii de potasiu 
H ldroxid de sodiu 
Apă plnă la 1000 mi 

D 95 R 
750 mi ,, 
"'' "' 
"' 1 000 mi 

KODAK D 19 - revcbtor II pcnlru devcloparca pc cadru 
Apă 

Metol 
Sul!it de sodiu anh. 
Hidrochlnonă 
Carbon al de sodiu 
Bromuril. de potnsiu 
Apă plnă la 

750 mi ,, 
• •• •• 52 ,5 g ,, 

1 000 mi 

KODA K F 10 - so luţ ie fixatoare F 10 R 

Apă (80"C) 
Tiosu Uat de sodiu 
SuUit de sodiu anb.. 
Metaborat de sodiu 
Acid acetlc glacial 

S;1 l1 

Acidacetie28% 
Ala un de potasiu 
Apă plnă la 

750 mi 750 mi 
330 g 436g 

7,5 g lOg 
30 g 30 g 
20,20ml 33mi 

72 ruJ 120 mi 
22.5 g 22.5g 

1 000 mi 1 000 mi 

KODAK F G - soluţ i e fixatoare pentru prelucrarea pe 
cadru 

Apă (80"Cl 
Tiosu lfat de sodiu 
Sulfitdesodiu anh. 
Metaborat de sodiu 
Aridacetle28% 
Alaun de potasiu 
Apă plnă la 

750 ml 
240g 

15g 
15g 
48ml 
15g 

1000 mi 
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3 . Solut ii pentru tllme rHenlblle AGF.'\ · GEVAEitT 

Pentru prelucrarea fi lmelor revers ibile alb-negru GcYapan 
30 Reversa l-Type 8.63 şi Gevapan 36 Revcrsal-Type 8.80 
şi pelicu la de copiere Duplicating Revcrsal-Type 8.91 sint 
prevăzute trei metode de pre lu crare: 

- o metodă de inversiune rapidă cu revelatori pu ternic 
alcalini; 

- o metodă de inversiune rap idă cu revclator i s lab a lca
li ni; 

- o metodă de inversiune lentă cu revelat ori s lab akali ni. 

Cele trei materiale GEVAERT indicate mai inaint e pot fi 
prelucrate dup ii fiecare di n ce le trei metode, dar cea mai con
venabilă este prima metodă, de altminteri ş i cea mai folosită 
in laboratoarele de pre lucrare. 

Prescripţiilc de prelucrare (publicate în anu l 1969) se rderă 
la prelucrarea in maşini de developat (tennostatare riguroasă 
ş i agitaţie continuă a so l u ţ iilor de prelucrare, sp ă l ări in lcnsive 
in apii curgătoare). 

Fa:ta<lcprelucr:ue 1 Timp de pr•·l T~mpern tur:\ 
Soluţie lucrare, mio • ..: 

1. Prima dc,·cJopare GP 197 
2. Spălare 
3. 1nillbire (inversiune) GP 496 
4. Spălare 
5, Clarifienrc GP 693 
6. Spillare 
i. A doua expunere 

citeva h\mpi cu o putere totalil de 

8. ,~~:a1 :e:.i::::::e de 21° cm GP 189 
9. Spălare 

10. Fixare GP 391 
li.Spillare 
12. Uscare 

5 -10 s 
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Tabelul 16 

Fnu. dt preluera re Sohqle 
Timp de 1 T < 0 prelu~rare tmp~~· ur 

1. Prima developare GP 197 

~ 1 ~if 2. Splllare 
3.lru11blre(in\·ersiunt•) 
>~ . Spălare 

GP 496 

5. Ctarirleare 
6.Spi'i lare 
i.t\douaexpunere 

GP 693 20 35±1 
20 30±5 

citeva lămpi cu o putere totală dt 100 W 

8. A doua de, ·eioparc 
la ;:t_:::ă del20 ~;10 

1 

35± 1/
2 

9. Spălare 20 30±5 
10. Fixare GP 391 20 35±1 
11. Spălare 60 30±5 
12. U$eare max. 35 

GP 197 -primul revelator GP 197 R 
Apă 750ml 
E.O.T.A.l\a1 2 1< 
Metal 0 ,6 g 
SuHit de ~odiu anh. 50 g 
Hldroeh.inonă 20 g 
Bromur a de potas iu 8 g 

i50 mi ,, 
1.3g 

&Og 

"' 
Sulfoelnnură de potas iu 7,2g 9 g 
Hidroxid de sodiu 20 g 34 g 
Apă plnă la 1 000 mi 1 000 mi 

Nota. E .D.T.A. Na3 = sarea de sodiu a acidului ctilen-dia
m in-tetra-acelic. 

Prepararea revelatoru lui GP 197 ş i a soluţiei de regenerare 
GP 197 R se efectuează in modul următor: 
se dizolvă mai intii cantitatea de E.D.T.A. N<l:J. apoi se adaugă 
circa 1/10 din sulfitul de sodiu . Se dizolvă în continuare meto
lul, hidrochinona, restul de sulnt şi celelalte produse, apoi se 
completează cu apă pentru realizarea volumului final. 

GP 496 - soluţia de inversiune (inălbire) GP 496 R 
Apă 750 mi 750 mi 
Bieromat de potasiu 9,5 g 30 g 
Acid $U!furlc cone. 12 mi 25 mi 
Apă ptnă la 1 000 mi 1 000 mi 

GP 693 - soluţia de clarifi : are GP 693 R 
ApA 750 mi 750 mi 
E.O.T.A.Na3 l g t g 
Sul tit de sodiu anh. 100 g 140 g 
Apă plnă la 1 000 mi 1 000 mi 
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GP 189 - revelatorul II GP 189 R 
ApA 750 mi 
E.D.T.A.Nas 2 g 
Metol 1 g 
Sulfit de sodiu anh. 50 g 
Hidrochlnoml 20 g 
Bromurli de potasiu 5 g 
Jodurli de potasiu 0,25 g 

750ml 
2g 
2,2g 

50g 
50g 

Hidro,;id de sodiu 15 g 50 g 
Apă plnă la 1 000 mi 1 000 mi 

GP 391 - fixator acid-tanant GP 391 R 
Apă (80"Cl 750 mi 750 mi 
Tiosullat de sod iu 300 g 350 g 
Suim de sodiu auh, 10 g 15 g 
Acid boric 6 g 6 g 
Acidacetlcglacial 10ml 15ml 
Alaun de potasiu 20g 25g 
Apă plnă la 1 000 mi 1 000 mi 

t.a sfîrşitul spălării finale, inainte de uscare, se poate trece 
filmul prin sol uţia unui agent inmuietor: Agepon soluţie 1% 
timp de cîteva secunde, pentru accelerarea uscării şi evitarea 
formării petelor, datorită picăturilor de apă, la uscare. 

4. SoluJII pentru film e ruen.lblle FORTE 

Prescripţia FORTE pentru FORTEPAN UMKEHRFIL.M 
publicată in anul 19il 

1. Prima dewlopan 
ptr. FORTEPAN 15 
ptr. FORTEPAN io 

2. Spălare 
3. Inversiune 
4, SpAlare 
5. Clarlflc.are 
6, Sp!lare 
7. A doua e,;punue 

8. A doua de,-elopare 
9. Spălare 

10,Fiure 
11. SpAlare finală 
12. Uscare 

IlO 

Tabdul 1.7 

Sol11!1e 

FR-1 5-6 20±0,5 
FR-1 6-7 20±0,5 

5 15-25 
FR-2 6 20±2 

5 15-25 
FR-3 5 20±2 

- 5 15-25 
lampă de 100 W )a 30--50 cm dlstanţll 

::r·J"' "'''T'I'J· fllm~~F 
- a 15-25 

max. 35 



FR-1 - primul revelator 
Apă 

Metol 
Sulfit de sodiu anh, 
Hidrochinonă 

Cnrhonut de sodiu anh. 
SuUocianură de potasiu 
Bromură de potasiu 
A pă plnă la 

FR-2 -soluţie de inversiune 

Apă 

Bkromat de potasiu 
Acid sulfuric conc . 
Ap:'i pinii la 

FR-3 - so l uţie de clarificare 
Apă 

Sulfit de sodiu anh. 
Metablsulfit de potasiu 
Ap:'i pinii la 

FR-4 - al doi lea revelator 

Apii 
Metol 
Sulfi t de sodiu anh . 
Hldroclllnonă 

Carbonat de sodiu anh. 
BromurA de potasiu 
Apă plnă la 

FR-5 - fi:xator acid-tanant 

Ap:1 (80"C) 
Tlosulf.at de sodiu 
Sulfit de sodiu anb. 
Acid acftie 
Acid botle 
Alaun de potasiu 
Apă ptnă la 

i50 mi ,, 
50g 
8g 

60g 
3,5g 
3,5g 

1000 mi 

750ml 
12g 
10 mi 

1000 mi 

750ml 
100g 

6g 
1000 mi 

7:>0 m i 

2 g 
60g 

•• .. , 
1 g 

1 000 m i 

750 mi 
250 g 
20g 
t 5ml 
l Og 
15g 

1 000 mi 
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5. Soluţii pt ntru lllme re\'trslblle FOTON 

Prescripţia FOTON pentru FOTONPAN R 50 REVERSAI. 
FILM 

Fazadcprclucarc 

1. Prima develapare 
2, Spălare 
3,lnversiune 
4. Spil la re 
5. Clarificare 
f\, Spălare 

FOTON RN 1 
FOTON RO 

FOTON RK 

Tabelul 48 

20±0.5 
10-22 
19-21 
10 - 22 
19-21 
10-22 

7. A doua expunere lampă de 250 watti la distanţil de 1 m 

' 8. A doua developare FOTON RP 5 
5 
5 

15 

9. Spălare 
10. Fixare FOTO:-J' RU 
11. Spillare 
12. Uscare 

FOTON RN -primul revelator (negativ) 
Apă 750ml 
Metol 4g 
Sullit de sodiu anh. 50g 
Hidrochinonă 8 g 
C:nbonat de sodiu anh. 60g 
Bromură de potasiu 3,5 g 
Sulfocianură de potasiu 3,5 g 
Apă plnă la 1 000 ml 

FOTON RO -soluţia de inversiune 
Apă 
Bicromat de potasiu 
Acid sulfurie cotle . 
Apă plnă la 

FOTON RK - soluţia de clarirîcare 
Apă 

112 

Sulfit de sodiu anh. 
ll idroxid de sodiu 
Apă p tnă la 

750 mi 
5g 

lO g 
1 000 mi 

750 mi 
100 g 

0,4 g 
1000 mi 

20±0,5 
10-22 
19-21 
10-22 
28 - 30 

relativă50% 



POTON RP - al doilea revelator (pozitiv) 
Apă 700 mi 
~tctol 2 g 
SulUl de sodiu a nh . 60 g 
Hidrochinonll 4 g 
C:.arbonal d~ sodiu anh. ·10 g 
Bromurll de potasiu l g 
ApA plmi la 1 000 mi 

FOTON RU - fixator acid-tanant 
Apă (8/fC) 
Tiosulfal de sodiu 
Bisulfit de sodiu 
Acid ac<'lic g!::lcial 
Uorax 
·\ l .•untlc plllasiu 
Apă pin:\ la 

5- k•t•••r r <nll"U ltbor•torul f oto·film•ol . i 

7:x> m l 
300' 

12g 
12ml 
20g 
15 g 

t ono •nl 



Capitolul 

IX 

Revelatori microgranuloşi 

Datorită structurii discontinue a imaginii fotografice, adică 
datorită structurii ei granuloase , apare, in specia l cind imagi· 
nea este mărită mult, aşa-num itul efect de gran ulaţie. Granu
laţîa poate ri considerată un efect cind in mod intenţionat se 
urmăreşte obţinerea ei, dar, in maj oritatea cazurilor, const ituie 
un defect al imaginii fotografice. 

Granulaţia imaginilor fotografice depinde de numeroşi 
factori: 

- structura materialului fotosensibil; 
- condiţiile de expunere a materialului; 
- cond iţiile de păstrare a materialului expus pînă la prelu-

crare ; 
- condiţiile de prelucrare. 
Condiţiile de prelucrare dau posibilitate obţinerii unei 

granulaţi i fine a imaginii fotografice. 
Devcloparea microgranuloasă este un caz particular al 

dcvclopării fotograficc. Principalele ci particularităţi sint : 
- reducerea lentă a halogenurii de arg int; 
- folosirea soluţiilor revelatoare cu pH coborit; 
- dcveloparea incompletă a imaginii; 
- includerea in reţeta soluţie i revelatoare a unor substanţe 

cu acţiune dizolvantă asupra halogenurilor de argint. 
Mărimea gran ulaţiei depinde de compoziţia revclatorului , 

dar influenţa substanţială asupra granulaţiei o exercită coefi
cientul de contrast ş i densitatea l::t care a fost developată ima
g inea . 1n orice revelator se poate obţine o imagine cu granule 
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rlcst ul de mici. cu condiţia ca developarea să se facă la o va loare 
miră atit a factoru lui de contrast y, cit şi a densitrtţii. Se pot 
folos i deci şi revelatori cu compoziţie obişnuită, dar ca li tatea 
imaginii sub aspectul obţinerii detaliilor nu va fi sat isfăcă

toare. Se impune deci folos irea unor reve lator i cu compoziţie 
specială, ea re să satisfacă atit. sub aspect ul valorilor factorului 
y şi a densititţii, cit şi al obţinerii de detalii bune in umbre şi 
în lumini şi aceştia sînt reve latorii microgranuloşi. 

Rcvc latorii microgranuloşi se pot clasifica în doui1 grupe 
principale: 

- reve latori s lab alcalini; 
- r<'vr- l:l lori sem ifiz ir-i. 

ln această grupă se cuprind rcvc latorii fără sau cu cantitate 
redusă de suhstan ţ.c alea line , cu concentra ţie mare de sulfit , 
majoritatea pc bazi1 d(• mcto l sau metol-hidrochi n onă. 

Sî nt soluţ ii fl'vclalnarl' cu pH cuprins între i,8 şi 9,2. 
Conrcnl ra~i<J s ubstanţ e lor influenj.l'nză nsupra caracteru lui 

deve lopi'irii, dnr va loarea pH depinde de proporţia tuturor 
su bstanţclor introd use in revelator , din care unele sint ac ide -
meto lul ş i hidrochinona - iar altele alcaline - suhslanţc le 
alcaline şi su lfitul de sodiu. De reţinut este faptu l cit Jnelolul 
ş i bo!'axul în cantit.ftţi ega le se neutralizează reciproc, deoarece 
raportul greul ăţilor lor moleculare este de 344 : 381. Cantitatea 
de borax nu t rebuie dec i să fie mai mică decit cantitatea de 
metol, a ltfel revelatorul va lucra foarte incet. 

Alcal inilatea revelat.oru lui se reglează uşor prin adăugarea 
acidu lui boric. Variind concentraţi ile boraxului ş i aeidului 
boric se obţin so luţii mai active sau mai puţin a ctive. Pentru 
exemp lificare, in tabelul 49 se dă variaţia pH-ului în funcţie 
de concenlraţiile boraxului ş i ac idului borie in revelatoru l 
KODAK D-76. 

Combinarea boraxului cu acidu l horic măreşte rezistenţa 
so lu ţiei la reacţiile ch imice cu lt~ndinţa de a mări sau micşora 
alealinilal ea acesteia (capacitate tampon). 

Con ccntraţia mare a sulfitului de sodiu in revelatorii micro
granuloş i determi n ă o reacţie secu ndară de dizolvare a haloge-
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nurii de argint in timpul procesu lui de deve lopare; se formează 
o sare complexă, so l ubil ă in soluţia de reve lator, care ult erior 
se reduce incet la argint metalic , care se precipită pe pereţii 
vasului. Datorită dizolvării halogenurii de argint, procesu l de 
developare se desfăşoară lent. 

Tabtlul 411 

Boru: l"";o"'l ,. Borai l""'t"'l . . 
2 

1 

-

1 

8.5 

1 

8 

1 

8.8 
14 2 8.9 Il 8.0 
11 5 8.7 14 '·' 
In developarea microgranuloasă ca lit a tea su lfitului de 

sodi u are o import anţă deoseb i tă . Su lfi t ul de sodiu întrebuin
ţat in fotografie conţine , de obice i, o a numit ă can tit a te de 
carbonat de sodiu, ca impuritat e, ceea re are drept con ser.inţii 
mărirea alca linită ţii so luţie i , deci pierderea proprietăţ ilor 
specifice acestu i tip de rcve latori. Pent ru revelatorii micro
granuloşi s lab a lca lini , in spec ia l, cn li tat<'a su lfitului de sod iu 
trebuie să fi e ri guros controlată. 

Din grupa reve latori lor s lah alcalini se mc nţion eaz;L 

- revelat ori cu su lfit, fără substanţe a lr nlinc; 
-revelat or i cu substan ţ e a lr alin<' in conccntraţic redusă; 
- reve lat or i cu borax sau mctabora t de sod iu ; 
- revc latori cu borax ş i acid boric ca amestec tampon. 
Rcve latorii din această grupă prez intă şi ac ţiune compen

satoare asupra imaginii. Mai s int de num iţi " fa l ş i " reve lalori 
m icrogran u !o şi. 

a . Reve latori metol-sulfit f.ii. ră subs tante a lca line 

Peru Iz OP 006 
Apă 
MP. tol 
Sulfil dt' sodiu anh. 
Apii plnă la 

Timp de deve lopare 12 - 14 min la 20"C. 

116 

750 ml 
5g 

100' 
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Kodak D 23 
AJIII 750 ml 
MHol 7,5 g 
Sulflt de sodlu nuh. 10011 
ApA pinA la 1000 mi 

Timp de developare în tanc : 19 min la 20°C. 
Timp de developare in doză: 15 min la 20°C. 
In revelatorul Kodak D 23 se pot developa lO rolfilme, 

mărind timpul de developare cu 10% după h ecare film. Reve
latorul Kodak D 23 se poatt~ regenera cu soluţia regeneratoare 
Kodak DK 25 R, 22,5 mi pentru fiecare rolfilm developat. 
ln acest caz , int r-un litru de revelator se pot developa 25 rol
tilme, după care soluţia se aruncă. 

Kodak D 25 
Apă 

Metol 
Sultît dl• sodiu anii . 
Bisulfît de sodiu 

D 25 
750ml 
7,5,; 

lOO g 

" ' 

DK 25 R 
750 mi 

lO g 
100' 

Metnborat de sod iu 20g 
Apă plnă la t ()()()mi 1 000 mi 

Timp de developare 35 miu la 20°(, 18 min la 25°C. 
Rc\•elatorul est e foarte sensibil la voriaţia t emperaturii; 

± l °C echivalează cu o vari aţie de 1 I % a timpului de develo-
pare . 

In revelatorul Kodak D 25 se pot developa 6 - 8 rolrilme, 
mărind timpul de developare cu 15% după fiecare film. Cu 
soluţie de regenerare Kodak DK 25 R , cite 45 mi pentru fiecare 
film, se pot deve lopa intr-un litru de revelator 16 -20 rolfilme, 
după care soluţia se aruncă. 

Aceşti revelatori metol-sulfit, pot fi păstraţi timp îndelun
gat , deoarece, neconţinînd substanţe alcalinc, nu se oxidează. 

Pericolu l supradevelopării in aceşti revelatorî este exclus, 
factorul de cont rast crescind pînă la o anumită valoare, 0 ,80 
in medie, apoi rămînînd constant la această valoare. 

Sensibilitatea nominală a materialelor este puţin influen
ţ.ată, in cazul revelatorului Kodak D 25 fiind necesară o uşoară 
supraexpunere. 

OMttva/il (relcriloare la folosirea revl'latorllor Kod11 k D :.!3 şi Kodnk 
D 25): 

La prelucrarea mater ialelor lotosens!bilc In aceşti revela tor! pot 
apărea două defecţ iuni : 
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- formarea mwi rt>ld•· 1k nJ1/it <k ~ak iu la su prat~t~ im~j!inll; 

- rctkul:•rra ma tl· r inl nlui din I'HU73 diknn t ~i 'll"ri •k trmpt'w tu ri'J 
din tre soluţii. 

ll•• teaun de sul fit de c:.kiu luJ'lml:l sr htdqJ~ r l t':l7:l fmJrlc uwr. p rin 
trntarl'a jX'licuki dl'n>loplllr. t imp tk c\h\'3 m inute. In urm:otuan·a 
solu t ie: 

Sulf it de sodiu crist. 4;i g 
Acid acHic j! lacial 9 mi 
Apă plnă la 1 000 mi 

Prntru c\'illlrea rr t icuhlr ii . du pii tcrminarc:t de\'e lopiir ii w iutroduce 
mater ia lul fotosensibil Intr-o sol utie cu urm:ltoaren formul!i, t imp de 
3 miu: 

60 g 
:lOg 

Sulf itdc sodiu an h. 
Alattrl de crom şi potasiu 
Ap:l pln>'i la 1 000 mi 

Această soluţie t rebuie l nlocuită ziln ic. 

b. ReHiatori cu subs tanle alealin e In concentratie redus:'\ 

1) Revtlutori mefol-carbona f 

ORWO 12 
Ap' 
l\Jc tol 
Sulfit de sodiu anh. 
Carbonal de sodiu anh. 
Brnmură de pot asiu 
Apă pln:1 1:1 

i50ml 

•• 125g ,, 
2.51! 

1 000 mi 

Tim p de deve lopare 12 -1 5 min la 20"C. 
Regenerare : d upă deve loparea a 8- tO ro lfilme in tr-un li tr u 

de reve lator se adaugă 5 mi soluţi e de carbon al de sod iu 20%. 
Pe lingă acest a, se comp letează so luţia cu reve lator proaspăt, 
pînă la volumul iniţi a l. Această regenerare i i d u blează capaci
tatea de reve lare. 

ORIVO 14 
Apă 
Meto l 
Sulf it de sodiu anh . 
Ca rbonat de sod iu anh. 
BromurA de potasiu 
ApA ptnl la 

T imp de dcw loparc 16-20 min ia 20°(. 
Regenerare: ca la Agfa 12. 

11 8 

750ml 
4.5g 
85g 
!g 

0,5g 
1 000 m i 



ORWO 15 

Ap:J 750 mi 
i\Ietol 8g 
Sulllt de sodiu :111h. 125 g 
C:~rbonat de sod iu anh . 12 g 
Bromură de potasiu 1,5 g 
Apă ptnă la 1 000 ml 

Tim p de deve lopa re 8-12 min la 20°C. 

ORWO 16. Revelator tropical de granulaţie rîn ă (vez i re ve· 
latori tropicali). 

Revelator Adox - in două soluţii 

Sol u ti:~ A: Apă 

l\letol 
Sulfit de sodiu anh. 
Apă plnă 1:~ 

.So 1 u ti a B : Apă 

Carbonat de sod iu :~nh . 
Apă ptnă la 

So 1 u ţi a d e 1 u c r u : 

1 volum A + 1 volum B + 10 volume apă 
.. u 

2 volume A + 1 \'Olum B + 20 volume apă 
ca revelator trop!eal: 

S o 1 u ţi a C: Apă 
Sulfat de sodiu anh. 
Apă pinA la 

S o 1 u ti a li e 1 u e r u: 

1 volum A + 1 volum B + 10 volume C 

.. u 
2 volume A + 1 volum B + 20 volume C 

Gevaerl 207 şi Gevaert X 
ApA 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Carbonat de sod iu anh 
BromurA de potasiu 
Apă ptnă la 

G 207 
750 mi 

•• IOO g 
5g ,, 

1 000 mi 

750 mi 
lOg 
50 g 

1 000 mi 

750 mi 
50 g 

1000 ml 

750 ml 
100' 

1000 mi 

GX 
750ml 

•• 100 g ,, 
1 OOOml 

Timp de devel opare: pentru Gcvacrt 207:8-10 min la 20°C, 
pentru Gevaert X:8-12min Ia20°C. 
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2) Rtuefalori melol-hidrochinom1-carbonal 

Perutz OP 052 
Apă 

l\letol 
Sulfit de sodiu anh 
Hîdrochînonă 

i50 mi 
l ,5g 

45 g ,, ,, 
t, 

O,H g 

Carllonat de sodiu nnh. 
Bisulfit de sodiu 
Bromură de JIO!asîu 
Apă plnil la 1 000 ml 

Revelator universal, compensa lor ş i de gra nulaţie fi nă. i\lai 
rapid decit revdatorul Perutz OP 051. 

Timp de devel opare: 5 - 8 min la 20"C . 

c. Rt \'t latori eu borax sau metaborat de sodiu. Boraxul 
ş i metaboratul de sodiu sint substanţe care conferă so luţiilor 

reve latoare o a lcalinitat e red usă. ln formu lele so l uţ iilor reve
latoare ele se pot înlocui reciproc. Cind concentraţ i a prevăzută 

in formu la so l uţiei reve latoare este mică, înlocuirea in canti
tăţ i ega le (2 g metaborat pentru 2 g borax) nu sc himbă proprk'
tăţile acesteia, dar cînd proporţi a substanţei alca line se mărc~ 
şte, act ivitatea revelatoru lui creşte mai mu lt tn prezenţa meta
boratulu i de sodi u decit pentru :J("r-eaşi proporţie de borax. 
ceea ce se reflectă în t impii de deve lopare reiat iv i, in raport 
cu concentraţia substanţei (tabelul 50). 

Coneentratla , "1" 

,, 
lOg 
20g 

20min 
15min 
IOmin 

:.!Omin 
i.5min 
5min 

Con centraţia de 200/00 s ubs t anţă este o proporţie maximă. 

Reprezentati,· pentru această grupă este rcvelatoru l cu 
meto l-hidrochinonă-borax , cunoscut sub d iferite denumiri: 
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l{odak D 76, ORWO 19, ll(ord lD 11: J{odak D 16 D 76 R 
,.\ p:l 
;\ld<ll 
Sulf it •.k sotliuanh. 
Hldrochinonil 
Borall: 
t\pil p in:\ la 

";~ mi 

:.! 1! 

""' ' ,, ,, 
1 000 m l 

i~O m l ,, 
IOOg 

7,5g 

"'' 1 000 ml 

l{odak D 76 este un rcvclul OI' stabi l la păst rare. Act ivit.aleu 
acestui revelator mărindu-se cu durata de păstrarl' (ceea ce 
are influenţă negativă asupra granulaţici) se recomandă fo lo
sirea lui preparat proaspăt. Sensihi l italca nom inală a mate
ria lului nu este influenţată. 

T imp de developare: 8 - 20 min la 20°(. 

In revelaloru l Kodak D-76 se pot d('velopa 4 - 6 rolfilme, 
mărind t impu l de revelarc cu 10% pentru fil'l'Ufl' fi lm deve
lopat. Cu soluţie de regencrare Kodak D-iG H, cite 20 m i 
pen t ru riecarc fi lm, capacitatea d1· reve larc se măreşte; după 
un adaos de 1/5 din volumul in iţial insii , se n·comandă sdJim
bnrea soluţit> i revelntoarc. 

Cu formule apropinte şi cond ucînd la aceleaş i rezultat e 
fotograficc, s int rcvda lorii: 

Gt\'llt rl t\dox 
GP 296 

Ap:l 750 750 
:llctul 2 2 
Sulfit drsodiu a nh. 100 80 
Hidroch inun:l • ' llorax 2 4 
illetahora t de sodiu 
Bromură dl" potnsiu · o,5 
A p:l p ln:l la 1 000 

r\pii 
~klul 
Sulfi l dtsotl lu,mh 
l l ldrochinun:l 
Citr:lt d e sodiu 
Borox 
Bromură de potasiu 
Apă pinii In 

Ansco 
17 M 

750 
1.5 

"' 3 

' 0,5 
1 000 

f.)ffr Jalt.r Ptrutz 

750 
2.5 

" 3 

' 

';;;() ml 
3,5 g 

70 1! 
3.5 g 

"' ,, 
0,-4 g 

OP 051 
750 mi ,, 
80 g 
2 g ,, 
0 ,3 g 

1 000 mi 

1 000 m i 

Timp de developare: 6 - 15 min la 20°(. 
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lnt r-un litru de revelator se pot developa 8 - 10 rolfilme 
de 35 mm sau echivalentul lor ; după developarea fiecărui 
film t impul de developare trebuie mărit cu un minut. 

Rcvelalorul Final se poate prepara ş i din seturi de sub
stan te l ivrate de firma ORWO sub denumirea revelator OR\VO 
F 43 sau livrate de firma AGFA-GEVAERT sub denumirea 
revclntor Agfa-Fina l . 

Prepararea, in ace8t caz, se execută conform instrucţiuni
lor care însoţesc setul. 

d . Hen~latori f'U horax şi acid horic ca am estec ta m pon 

K odak D 76 d 
Apil 
l\ldol 
Sulfitde sotliu anh. 
Hidrochinonă 
Borax 
Acid boric 
BromurA de potasiu 
Apll pln4 la 

750ml ,, 
100. ,, 
•• •• 0,25g 

1000 mi 

Timp de developare 10 - 20 min la 20°C, 

T etenaf 
Apii (la 50' C) 750 mi 
Sultit de sodiu anh. t OOg 
H ldrochinonă 5g 
Borax 2 g 
Acid boric 1 g 
Bromură de potasiu 1 g 
Fenidon 0,2 g 
Apă plnă la 1 000 mi 

Timp de developare: 7-11 m in la 20°C. 

N I KFI 1 

Apă 
Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Borax 
Acid boric 
Apii pinii IR 

N I KFI 1 N I KFI 1 R 
750 mi ,, 

75g 

"' •• 1 000 mi 

750 mi 

•• 75g 
24g 

•• 1 000 mi 

Timp de developare: 15-20 m in la 20°C. 
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lntr-un lit ru de rcwlator NIKF I 1 se pot devc lopa 1 - 6 
ro lfilmc, prelungim! timp ul de developare cu 10% <lupă fie
ca re fi lm . Capacita l l·a de dnc lopare se {]ub le:1 zt1, dacft pentru 
fiecare film dew l op~1 t sc adaug[\ 12 - 15 m i w luţ i c de rege
ncrare. 

Hcve l :.~torul NIKF I 1 11 11 mQ(]ifirfl scns ihilil:tlea nom i
na l ă a mate ria lu lui . 

2. 11r w!l llto rl semll lz il' i 

Caracteris t ka acestor reH !atori este capac itatea de adi
zo lva halogenuri le de argint, dizoh ·are urmata de prccipila rea 
arg intu lui aj un s in so l uţi e pe ce nt r ii imagin ii late nte. 

Cu cit deve loparea microgran uloasă se aprop ie de develo
parea f i zică , cu at it granu l aţia ob ţin ut ă va fi ma i f i nă. 

Dezavantaju l esen ţ ia l al acestor soluţ i i reve latoa re constă 
in red ucerea sens ibili tiqi i materiale lor ; deci, la folos irea 
acestu i tip de reve lator i, treb u ie mărit ă expunerea la fo to
gra fi ere. 

Dator i tă granu laţiei foar te fin e care se obţine, aceşt i reve
lator i se ma i numesc ş i reve latori "autentic i" de granu l a ţie 
f in ă. 

Din aceastft grupă de rcve latori semi ri zici fac parte : 
- revc lator ii cu pa ra-feni lcn d iam in ă sau para-fenilend ia-

min ă ş i alt e suhstan!e reve latoare; 
- rcve latori cu orto- fen ilc ndiam in ă ; 
- reve latori cu orto-aminofenol ; 
- rcve lat ori cu ll.dă ugarea unu i solvent al halogen urilor 

de arg in t. 

a. Revelatori cu para~fen ilen diamină sa u pa ra~fenilen

d i amină ş i alt e substtuqe re\'ela toare. Deve loparea în 
aceşti reve lat ori condu ce la obţinerea unor negat ive cu gra~ 
nui a ţ i e ext rem de f i nă . Prez intă tn să o serie de dezavantaje : 

- si nt so l uţii tox ice, care tre buie man ipu late cu p recau
ţi e; co lorează pielea in bru n ; 

- stab il ita te la păstrare redusă , reve latorii pierz in du-ş i 
in. tim p scurt ef icac it atea ; 

- reduc se nsi bi litatea nomin[!]ft" malrria lt· lor, ncccs il ind 
o mare sup r;~expun ere la fot ografiere; 
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- s int soluţii lentf' necesitînd timpi de developare foarte 
lungi ; 

- negativele developate in aceşt i revelatori , prezintă in 
majoritatea cazurilor voa l d icroic. 

1) Rt 11tlalori ru para-fmilendiamind 
Crabtr~e S..•ase l Lurni(:re 
ş l H enn şl ~yew\'1~ 

Apă 150 750 750 m i 
Sulfit de sodiu anh. GO 90 .. , 
Para-l~niltndiamină ( h:o1:l 

l i!M-r:l) 10 10 ' 
Fosfat trisodic ,, 
Bromur:l de potasiu l g 
Ap:!i pinii la 1 ()()() 1 ()()() 1 000 m i 

Timp d" developare: 60 min la 20"C. 
Imaginea este colorat ă in ga lben-brun , are densităţi foarte 

m ici şi prezint ă intotdeauna voal dicroic. 
Sensibi litatea nominală este redusă cu 50%. 

2) Revela/ori ru para-fmiltndiamind-mtlol-hidrochinond 
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Apll 
Metol 

Lumihe fÎ 
Seyewetz 1 

750 mi ,, 
Sulflt de sodiu anh . 
H ldrochinonâ 
Para-fcnlll·ndiamin:l 

oo, 

(llad libl•r:l) l Og 
Foslat trisod ic 3 ,5 g 
Bromură de potasiu 1 g 
Apă pln:l la 1 000 m i 

Apă 

Metol 
Sulfit de sodiu anh. 
Hidrochlnon:l 
Para-fenllcndlaminll 

(badllbt-rli ) 
Foslat trlsodic 
Bromură de potasiu 
Apă plnO la 

Timp de llcve loparc la 2o•c: 
Pierdere de sensibilitate: 

SuiM'r 
:\l icros 
'750 m i 

lO g 
60g 

,, ,, ,, 
1000 m i 
6-9 mln 

60% 

51.-yr""elt Il 

750 m i 
lO g .. , 

1,5g 

,, ,, 
•• l 000 mi 

750 mi 

•• 60g 
0 ,5 g 

"' ,, 
0,5g 

1000 mi 
t0-t2min 

50% 



3) R evelatori cu para-fenilendiamind-glidnd 

S o•llS(' Il o .. Pont Se a M" III S.O:~~r 11. 
ND 

Apă i50 750 i;)O i50 m l 
Sullil d~ sodiu ~tnlL 00 90 1)() W g 
Paru· ftnilt.ndiamini\ 

(bazll l iJxoră) 10 10 10 10;: 
Glicin4 1 2 6 12 g 
A p A p inii Jn 1 000 1 000 1 000 1000 m i 

Formula Scase III e.slc una din cele ma i bune soluţii reve
latoare in ceea ce priveşte microgranulaţia. 

Timpul de developare este de 15 - 20 min la 20°( (!:ra
du) de voalare admis fiind la această developare). 

P ierderea de sensibilitate este m ică, necC's itind numai 
o uşoa.ră supraexpunere la fotografiere. 

Tntr-un litru de revelator Sease III se pol. prelurra 2-4 
roirilnlt', după care soluţi a se aruncă. 

·1) llevelalori ru pnra-fenilendiamimi cornbit1alt'I 

Substantele revelatoare pol si1 se combine chim ic, pentru 
a da rcvclatori combinaţi . Combinarea para-fcnilendiaminei 
c u pirucalehina dă o subst anţ.ă revelatoare de gran ulaţie fină, 
denumită i\ler it oL sau Meritu l Johnson după realizatoru l 
ci. i\leritolu l es te un condcsat dr para-ren ilcndiamină ş i piro
catehină. 

Re11elalori c11 .Herilol sau Meritol-mcto l 

Merilol-sll f{i l 
Apti 
Sulfit de sodiu anh. 

Mcr ilol 
!lOg 
16 g 

Apă pinii la l 000 m i 

Timp de developare: 30 min la 20°C. 
P ierdere de sensibilitat e 50%. 
Este un revelator de granu laţie u lt rafînă. 
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Mrrilol CII substante alcaline ln concenfra(it. rtduslf 
,\pt• 
Sulfit d~ sodiu ~nh. 
Meritol 
Dornx 
FuMat trisodic 
Ornmuni (](o pol~~iu 
Ap:"l pln~ la 

i 50 m l 
!101,1 
16 g 
2.:1~ 
7g 
0,2 g 

1 000 m i 

Timp de developare: 12 - 20 min la 2!°C. 

M eri tol-metol 

Apă 
Sulfit de 5odiu :~nh . 

Merltol 
Metol 
Apll pinii la 

750 m i 
!lO g 
13,5g 
2,5g 

1 000 mi 

T imp de developare: 8-16 min la 20°C. 
Pierdere de sensibilitat e 25% . 

Ohluomfîr : rt.'\"el:~torii cu Merit oi ndiind stnbil i sr prt'p:Hfl In munlr ll 
l ul lnlrdmin\ării. 

b. ne,•ela lori eu orto·renilendiamio:l . Orfo-f<'n ilcndia
mina nu este toxică ş i nu p1it car,ă pielea; are o aplicare dest ul 
de largă in praclica fotografică. Datorită suHitului de sodiu 
şi mctabisulfitului de potasiu care intră in compoziţia aces
tor revelatori, soluţiile sint stabile in condiţiile recomandate 
de păstrare. 

Reuelatori orfo-fenilendiamini1-mefol şi - hidrocliinoni1 

Windiscli W. 665 W. G65 

Apă 750ml 
Sulfit de sod iu anlL 90g 
Orlo-fenilt>ndiamină 

(bar.ă) 12g 
Mct ol 12g 
Hidroe!Jlnonii 
Metabisulfit de potasiu 10 g 
Bromura de potasiu 
Ap•l plnll la 1 000 mi 

W. 665N 

7501111 
iOg 

,, 
", 
lg ,, 
0 ,5 g 

1 000 ml 

Timp de developare la 20°(: 12-18 min 12 - 15 min 
Pierdere de sensibilit ate 50% . 
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Granulaţia este egală cu cea obţinută in reve latorul Sease 
III, pierderea de sensibi litat e este insft mult. mai mare. 

Obsuva(i~: La pr<'pararea ac<'slor rcvelatorl fiecare substanţă se di
zol vă &eparot. Se dizolvA mal Intii mctolul şi orto-fenilendlamina, separa t, 
ln prezenţa unei miel cantităţi de $Ulfit de sodiu ; dup~ completa lor 
d izolwtre, cele două soluţ ii se am ~stec:L Se d izolvă apoi lrttr-un all volum 
de apă sullitul de sodiu , apoi hidrochînona, mclahisulfîtul de potas iu 
şi bromura, fieear c substanţă adăuglndu-se după ce JJrCC('denta s-a diwl
vatcomplet. Primu soluţie(de ntetol ş i orto-fen ilendiamină) se toarnă In 
cea de a doua, se comple tează cu apă rl"ce şi se amestecă p~ntru uni
formilare. 

c. Rn•elatori cu orto-aminofenol, para-aminofenol şi deri
\'aţi. Orto-aminofenolul avind o energic rrd usă , revelatorul 
este de mică însemnătate. 

Revelaforul lui Stytwetz 
Apă 750 mi 
Metol 5g 
Orlo-amlnofenol lO g 
Sulfit de sodiu anh. 60!! 
Fosfat tr isodîc 3,5 g 
Bromură de potasiu 1 g 
Apă pinii la 1 000 mi 

Timp de deve lopare: 18-22 min la 20"C. 

Atomal 
S o 1 u t 1 a A: Apil 750 ml 

Oxietil-o-aminofenol 6g 
Pirocatl"hină 10 g 
Hidrochînonă 4g 

S o 1 u t 1 a B: Sulfit de sodiu anh. 100 g 
Car bona! de sodiu 25 g 
Bromură de potasiu 1 g 
Mctafosfat de sodiu l g 

Substanţele care compun soluţia 8 se introduc pc rind 
in soluţia A şi se comp letează la 1 litru cu apă rece . 

Timp de developare: 10-15 min la 20"C. 
Atomalul este unul din revelatorii microgranuloşi mai 

noi şi dă rezultate satisfăcătoare. Pierderea de sensibilitate 
nu este prea însemnată, totuşi, la folosirea acestui revelator 
trebuie mărită puţin expunerea. 

Intr-un litru de revelator Atomal se pot del'elopa 10-14 
rolfilme, timpul de developare mărindu-se cu 1 minut după 
fiecare film. 
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Rewlatoru l Atom al se p oate prepara ş i din seturi de sub
stanţe livrate de firma OR\\"Osub denurnirea revelatorOH\VO 
A ·19, sau livrate de firma AGh\-GEVAERT sub denumirea 
revelator Agfa Atomal. 

Prepararea, in act•st c·az., se t•xecuta dupa instrucţi unile 

ce insotesc setul. 

Rodinul 

Conţine ca substanţă revelatoare clorh idralul de para
:.uninoft'nol. 

Se prt!Zinta sub formă de so luţie concentrată, livrat de 
firma AGFA-GEVAERT sub denumirea revelator Agfa-Ro
dîual , sau liH::t de firma ORWO sub denumirea reve la tor 
UHWU R 09. 

Sol u ţia <Il' lucru se rl'alizcazft in diluţie de la 1:20 pin<"1 
la 1 ::roo. Cu eit diluţi :~ este mai mare. ru atit granulaţia 

l'stc mai fină şi imaginea fU <·ontras lu l a tenuat ( luerl'az[t 
fOIIIJll'nsa lor) . 

Timpul de relev arc este foarte lung, in funrţir de gradul de 
di luţ ir a l solutiei ş i de gradul eli' con t rast ct~ se urmăreşte . 

/\'odc1~· .llicr()(/IJ/ X 

Este uu reve lator ck granulaţie ullrafiniL 
Se prezinta sub form ft de set de substanţe livrat de firma 

KODAK . Prt'pararea se efectuează conform inslrueţiunilor ce 
însoţesc set ul. 

T imp de rcvelarc: 12 min la 20°, 9 min la 24°C. 
Intr-un lit ru dc, revelat or l\licrodol X se pot deve lopa 4 

rolfîlme sau 4 filme de 35 mm cu 36 expuneri sau ech ivalentul 
lor . După fit·care rolfilm developall impu l de revelare se mă
reşte cu 15°/0 • Dacă se completează soluţia cu soluţie de rege
nerare, cite 30 mi pent ru fiecare film dl'velopat, timpu l d<' 
revelare se păstrează neschimbat, iar capacitatea de revelarc 
crrşte la 15 rolfilme la litru! de revelator. 

Dilu ind rcvelatoru l Microdol X in p ropor t ia 1 \'Olum so
lu ţie+2 volume apă , t impu l de revelare t rebuie prelungit : 
14 min la 24°C, iar capacitat ea de reve larc se reduce, pul ind 
prelucra intr·o doză de 240 mi, 1 film de 35nu n cu 36 expuneri. 
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Nu se recomandă regenerarea reve latoru lui d iluat; solu
ţi a diluată se aruncă după întrebuinţare. 

d. Revelatori cu un solvent a l halogenurilor de argint 
In acest scop pot fi fo losite: 
- sulfocianura de potas iu ; 
- tiosulfatul de sod iu ; 
- su lfatu l de amoniu. 
In practica c ure n tă este fo los ită numai su lfocianura de 

potas iu, care determină o granu laţ i e asemănătoare cele i ob
ţinute cu reve lat ori i cu para-fenilend i amină, prezentînd fa ţă 
de aceştia urmă t oarele avantaje: 

- toxic itate redusă; 
- nu p ă t ează epiderma ; 
- oferă posibi li tatea preparării unor rcve latori stab il i 

la păstrare; 
- sensibilitatea nomina lă a mater ia lelor este redusă 

intr-un procent mai mic . 
Reve latorii cu tiosulfat de sod iu sau cu su !Cat de amoniu 

sint prezentaţi numai ca material informativ, deoarece nu mai 
sint folosiţi in practica actua lă , dezavanta jele pe care le pre
zintă aceşti reve lator i nefi ind compensate de ca litatea ima
ginii. 

1) Revela/ori cu sul{ocianurd de potasiu 

Kodak DK 20 
Cu soluţi a de regenerare DK 20 R 

DK2fJ DK2fJR 

Apă i50m l 
l\letol 5g 
Sulflt de sodiu anh. 100 g 
~ !elaborat de sodiu 2 g 
Su Uocianură de potasiu 1 g 
Bromurii de potasiu 0,5 g 
Apă plnă la 1 000 mi 

i50ml 
7,5g 

100 . 
20g 
5g 
l g 

1000 mi 

Ti mp de developare: 15 min la 20°(. 
Intr-un litru de revelator Kodak DK 20 se pot developa 

4 - 6 rolfilme de 35 mm sau ech ivalentul lor. Capacitatea 
de deve lopare se dublează , dacă pentru fiecare film developat 
se adaugă 12-15 ml so lu ţie de regenerare DK 20 R. 

9- ll•J• tar pontru Labouton~l f oto-filmvol. l 129 



Revelatorul Kodak DK 20 reduce sens ibilitatea nominală 
a materia lului fotosensibil cu 30°/0 in medie, reducere de care 
trebuie să se ţină seama la expunere. 

Gevaut G 224 
Apă 
Mctol 
Sullit de sodiu anh. 
Borax 
Sulfoc i anură de potasiu 
Bromură de potasiu 
Apă plnă la 

750ml ,, 
9tlg 
3g 
lg 
0,5 g 

1000 mi 

Timp de deve lopare in tanc: 10 -1 5 min la 20"C. 

Foca! Super Fine Developer 
Apă 

l\letol 
Sulfit de sodiu anh. 
Borax 
Carbonat de sodiu anh. 
G!icin 
Sullocianură de potasiu 
Bromură de potasiu 
Apă pinii la 

750ml 
3g 

9tl g 
lg 
lg 
5g ,, 
0,5 g 

1 000 mi 

Timp de developare: 15-20 min la 20"C . 
Intr-un li tru de revelator Foca ! se pol developa 2-4 ro l

filme de 35 mm snu ech iva len tul lor. După f iecare fi lm du rata 
devclopării trebuie mărită cu lO 0/ 0 • 

Pi erdere de sensibi litate: 500fo. 
A ten (ie: la folosirea reve latorilor cu sulfocianură de pota
siu se recomandă ca fi xarea să se execute in so luţii de fixare 
proaspete. 

2) Revelalori cu liosul{al de sodiu 

Gevaert 232 
Apă 7501111 
Metol 2,~g 
Sul fitdesodiuanh. 25g 
Hidrochlnonă 1,2 g 
Bicarbonat de sodiu 15 g 
Tiosullat de sodiu 0,5 g 
Apă plnă la 1 000 m i 

Timp de developare: 20 min la 20"C. 
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3) Revelalori cu sulfal de amonîu 

Revelator F 149 
Apă 750 mi 
Pirocatehini 7,5 g 
Sulfi l de $Odiu lllh. i5 g 
Fosfal disod!t 2g 
Fosfat t r isodlc 14 g 
Sulfat de amonlu 1 g 
Apă plnă ia 1 000 mi 

Timp de developare: 8 - 10 min la 20°C. 



Capitolul 

X 

Slăbirea imaginii lotogralice 

t. Gtoeralltiitl 

Datorit ă unor erori de expunere cauzate fie de necunoaş
terea sensibilităţii materialului folosit fie de o neatenţ.ie la 
fixarea diafragmei sau a timpului de expunere sau datorită 
unor erori la prelucrare (temperatura revelatorului prea r idi
cată, timpul de revelare prea lung), imaginea fotograrieă 
realizat ă prezintă o densit ate gener:.d i1 ridicată, cu carac
terist ici specifice fi e supraexpunerii , fie supradevelopării . 

Această imagine fotografică defectuoasă poate fi corectată, 
in anumite limite , printr-un tratamen t chimic specia l, aşa
numita operaţ-ie de s lăbire, operaţ ie care arc drept conse\inţă 
micşorarea densităţii unui fototip. 

Pricipiul metodei de slăbire constă in transformarea arg in
tului met a lic, d in care este formată imaginea, intr-o sare solu
bilă de argint, prin intermediul unui agent oxidant. 

Operaţia de slăbire se poate efectua în două soluţi i, prima 
conţinînd agentul oxidant faţă de arg intul metalic, iar a doua 
conţin înd solventul produsu lui de oxidare al argintului sau 
într-o singură soluţie, care să conţină atit oxidantul, cit şi 

solventu l noului produs format. 
După mod ul de acţiune asupra imaginii fologra[ice solu-

ţiile slăbitoare pol fi clasificate in trei categorii : 
- slăbitori superficia li; 
- s lăbitor i proporţionali; 
- slăbitori supraproporţionali. 
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Sldbilorii superficiali acţionează nnmai la suprafaţa imagi
nii. Scăderea de densitate este uniformă , fără modificarea 
contrastu lui imag inii. Aceste soluţii sint recomandate pentru 
s lăbirea imaginilor supraexpuse sau voalate . 

Sldbitorii propor{ionali acţionează in intreaga grosime a 
imaginii. Acest mod de a acţiona atrage după sine, concomi
tent cu scăderea densităţii şi o micşorare a contrastului. 
Această categorie de s l ăbitorieste recomandată in special pentru 
s l ăb irea imaginilor supradeve lopate, la care este necesară 
deseori şi o scădere a conlrastului. 

Sldbitorii suprapropor{ionali acţionează in special in pro
funzimea imagin ii fotografiee . Părţile de densitate ridicată 
sint atacate mai puternic decit părţile transparente, ceea 
ce are drept rezultat pe lîngă o diminuare a contrastului, o 
distorsie a curbei caracteristice a materialului (o aplatizare 
a contrastului in densităţile mari a le imaginii). 

2. Soluţii de ~l.l.blre 

a. SIAbltori superficiali 

Sldbitorul lui Farmer 

S o 1 u ţ 1 a A: Apă 
Ferielanură de potasiu 

S o 1 u ţ 1 a B : Apă (la 80"C) 
Tiosulfat de sodiu 
ApA (reee) plnă la 

200 mi 
20' 

800 mi 
100' 

1000 mi 

Soluţia de lucru este constituită din: 20 mi soluţie A+ 100 mi 
soluţie B+200 mi apă, care se amestecă in momentul între
buinţării. 

Pentru acce lerarea vitezei de slăbire se adaugă 2 mi amo
niac. 

Cu această soluţie se realizează in 5 min la o temperatură 
de 20°C o s l ăbire a imaginii care corespunde unei micşorări 
a expunerii materialului cu o diafragmă. După 25 min, slă
birea reprezintă aproximativ o micşorare a expunerii cu 3 
diafragme . 
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Dacă soluţia de amestec se realizează numai din soluţiile 
A şi B in proporţiile prevăzute (fără adaosu l de apă), vitt'za 
de slăbire este de 4 ori mai rapidă. 

După slăbire materialul trebuie spălat abundent in apă 
curgătoare, pentru eliminarea completă a soluţiei oxidanle. 
Nerespectarea acestei recomandări conduce la o continuare 
necontrolată şi nedorită a s lăbirii imag inii. 

Slăbitorul lui Farmer se alterează repede, de unde şi 
recomandarea de a pregăti amestecul in momentul lntrebuin
ţării. Pentru a preveni alterarea, se foloseşte metoda de lucru 
in două soluţii. ln acest caz soluţia A are următoarea for
mulă: 

Soluţia A: Apă 1000 mi 
Fericianură de potasiu 10 g 

in timp ce so luţia B se inscrie în formula indicată mai inainte. 
Operaţia de s l ăbire in două so luţii necesită o mai mare 

atenţie din partea ce lui ce o efectuează, intrucit rezultatul 
nu se poate constata decit după ce imaginea este trecută şi 
prin soluţia de tiosuUat. 

In acest caz se recomandă ca slăbirea să nu se efectueze 
dintr-o dată, ci in mai multe etape: 

- se introduce fototipul in soluţia de înălbire citeva mi
nute (1-2 sau 2-3 minute, in funcţie de densitatea iniţială 
şi de gradul de slăbire urmărit); 

- se trece rapid printr-un vas cu apă rece, apoi se intro
duce citeva minute In soluţia de tiosulfat (pină cind albiceala 
apărută la suprafaţa imaginii in soluţia de fericianură a dis
părut); 

- se spală şi se examinează; dacă slăbirea este suficientă 
rototipul se spală bine , dacă nu, operaţiile se repetă pină la 
obţinerea gradului de s lăb ire dorit. 

b. Sllbitori proportlonali 

1) Sutbitor cu alaun feric (fer-potasiu sau ftr-amoniu) 
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Apă 

Alaun feric 
Acid &ulluric conc. 
ApA pinA la 

750 mi 
15g 
10 mi 

1000 mi 



Argintul imaginii fotografice este transformat în sulrat 
de argint solubil, deci nu este necesară folosirea unui fixator. 

2) Sfi1bitor {er-tiosulfal (formula Belitzki modificată) 

ApA 
Ciorură ferieă erist. 
Cltrat de potasiu 
Acid dtric 
Sulfit de sodiu anh. 
Tlosulfat de sodiu 
Apă pinii la 

750 mi 
25. 

"' 20 g 
30g 

200. 
1000 mi 

Prezenţa tiosulfatului de sod iu în formulă elimină nece
sitatea unei ulterioare soluţii de fixare. 

3) Sli1bitor cu sulfal de ceriu 
Apl 
Sulfat ceric 
Acid sulluric conc. 
Apă plnă la 

750 mi 
lO g 
4 m i 

1000 ml 

La prepararea acestei soluţii se introduce mai intii cu 
multă atentie şi grijli acidul sulfuric in apă, se agită uşor pen
tru omogenizare, apoi se introduce sulfatul ceric. 

Argi ntul imaginii este transrormat in sulfat de argint, 
solubil. 

Nu se foloseşte so luţie de fixare . 
Dezavantajul acestei formule este preţul ridicat al sulfa

tului ceric. Se poate lucra şi cu soluţii mai diluate (acţiune 
mai lentă). 

4) Sli1bitori cu bicromal de potasiu 
Apă 
Bieromat de potasiu 
Acid sulfuric d- 1,87 
Apă plnă la 

Nu se foloseşte soluţie de fixare. 

750 mi 
5-8 g 

10 mi 
1000 mi 

5) Sldbitor cu permanganât de potasiu 
Soi u ţ 1 a A: Apă 

Permanganat de potasiu 

Soi u ti a B: Apă 
Acid sulfurie conc. 

1000 mi .. 
t 000 mi 

2 mi 
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In momentul întrebuinţării se amestecă: 3 mi soluţie A cu 
3 mi soluţie 8 ş i cu 100 mi apă. 

După slăbire se clăteşte fototipul cu apă şi se introduce 
(pentru decolorare) intr-o soluţie 1% bisulfit de sodiu. 

Formulele de sUibifori 4-}şi 5) prezintă o acţiune uşor supra
proporţională şi ar putea li clasaţi, datorită acesteia, şi in 
categoria următoare. 

6) Sldbilor cu liosulfal de amoniu 
Apă 

Tiosulfat de amoniu 
Acid citric 
Apă ptnă la 

750 mi 
150 . 
20g 

1 000 mi 

Această soluţie de slăbire are o acţiune lentă asupra ima
ginii, lndepărtind mai intii, dacă este cazul, voalul dicroic 
ş i eventuale pete de argint sau de sulfură de argint, apoi acţio
nînd asupra imaginii argentice propriu-zise. 

Cind se urmăreşte in mod cu totul particular micşorarea 
contrastului imaginii , timpul de tratare este destul de lung; 
de exemplu, pentru o scădere a contrastului cu 20 % pentru 
o peliculă negativă cu o sensibi litate de 24 DIN (200 ASA) 
este necesar un timp de tratament de 10-15 min. 

c. Sllbltori supraproporJionali 

1) SUibitor cu persul{at de amoniu 
Apl 
Persulfat de amoniu 
Acid sulfuric conc. 
Apă plnă la 

750 mi 
25g 

1 mi 
1000 mi 

In prezenţa unei substanţe oxidabile, cum este argintul, 
persulfatul de amoniu se descompune tn sutrat de amon iu 
şi acid sulfuric . Se formează sulfat de argint solubi l. Reacţia 
de transformare în sare solubilă a argintu lui este cu atit mai 
intensă cu cît persulfatul de amoniu vine in contact cu par
t iculele metalice cele mai dense, care constituie porţiunea 
de profunzime a imaginii; de aci acţiunea sa supraproporţio
nală. 

Materialul adus la gradul de slăbire dorit se int roduce 
intr-o soluţie I(JJ/0 de sutrit de sodiu (circa 1 minut) pentru a 
opri oxidarea, apoi se spală bine. ' 
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2) SU!bitor cu chinonif 

Apă 
Chinonă 
Acid sulfurie 
Apă plni la 

750 mi 
5 g 

20 mi 
1000 mi 

Ca şi persulfatul de amoniu, chinona acţionează in spe
cial asupra porţiunilor de mare densitate ale imaginii, acolo 
unde sulfatul de argint se formează în cea mai mare canti
tate. 

După tratare în soluţia de slăbire cu chinonă, se introduce 
materialul (circa 1 minut) intr-o soluţie 10°/0 sulfit de sodiu 
sau intr-o soluţie 200/0 bisulfit de sodiu pentru a opri oxidarea, 
apoi se spală cu grijă. 

d. Solutii speciale de slăbire 

1) Slifbitor pentru tndtpifrtarta voalului dicroic 

Apă 
Tlourfe 
Acid eitrie 
Apă pinA la 

750 mi 
12 g 
12g 

1000 mi 

Inainte de a folosi acest slăbitor cu tiouree, materialul 
trebuie tanat intr-o soluţie de formol. 

2) Slifbitor pentru lndtpifr tarea voalului marginal al hir-
tii lor (otogra(ice vechi 

Apă 
Jodură de potasiu sau 
BromurA de potasiu 
lod 
Apă p1nă la 

5 mi ,, 
15g 
2g 

100 mi 

In cei 5 mi apă se dizolvă iodura sau bromura de potasiu. 
Se introduce iodul şi se aşteaptă să se dizolve complet, ames
tecind cu o baghetă. După dizolvarea acestuia, se completează 
la 100 mi cu apă rece . 

Cu un tampon Inmuiat in această soluţie, se şterg uşor 
marginile voalate ale hirtiei , care se introduce apoi intr-o 
soluţie de fixare acidă (operaţia se efectuează după realizarea 
fotografiei). 
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C..apitolul 

XI 

1 ntărirea imaginii fotografiee 

t. Gtmuolltlfl 

Operaţie inversă celei de slăbire, intărirea are drept scop 
mărirea densităţii imaginii fotograficc, care, datorită ace
loraşi erori la expunere şi "inverse" erorilor de prelucrare 
indical e la capitolul "Siăbirea imaginii fotografice" prezintă 
o densitate generală redusă, cara cteristică fie subexpunerii, 
fie subdevelopiirii. 

Aceastii imagine fotografică, cu tonuri transparente in por
ţ.iunil e care ar trebui să prezinte densităţi ridicate şi complet 
lipsită de detalii în porţiunile de densitate redusă, poate 
ri ,.întărită" prin anumite procedee chimice. 

Operaţia de intărire nu este tot atit de s implă ca operaţia 
de slăbire a imaginii, atit fototipul ce urmează a fi întărit, 
cit şi imaginea finală realizată ş i procedeele ap licate trebuind 
să indeplinească anumite condiţii. 

Fototipul ce va fi supus operaţiei de întărire trebuie să 
nu fi fost tanat intr-un tratament anterior şi inainte de -a fi 
introdus in so luţia de întărire, trebuie ţinut 10-20 min în 
apă simplă sau intr-o soluţie înmuietoare (de ex. ORWO 
F 905) pentru ca gelatina să fie umflată uniform. 

Condiţia de bază a unei intăriri reuşite este ca imaginea 
realizată să fie stabilă, adică inalterabilă in timp. 

ln ceea ce priveşte procedeele aplicate, ele vor fi analizate 
pe rind, cu deficienţele şi avantajele fiecăruia. 
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Operaţia de întărire arc la bază două principii: 
- depunerea pe argintul imaginii de particule metalice -

argint sau mercur - prin anumite procedee: intărire fizică, 
rehalogenare şi redevelopare etc .; 

- colorarea imaginii fie prin v irare, fie prin mordansare 
şi aplicarea unui colorant. 

Tn acest capitol se vor trata numai metodele care se ba~ 
zează pe principiul depunerii de particule metalice, acestea 
avind drept rezultat tot imagini neutre ; metodele de lntă~ 
rire prin colorarea imaginii vor fi descrise la capitolul "Vira
rea imaginii fotografice". 

a. IntArirea imaginii fotografiee prin depunere de par~ 
tleule metalice. Această operaţie se poate executa prin două 
metode: metoda lntăririi fizice şi metoda halogenării şi 
redevelopării. 

Metoda de lnldrire fizicd este analogă developării fizice , 
cu diferenţa că în loc de o imagine )atentă, se tratează o ima~ 
gine argentică de densitate foarte redusă . 

Imaginea ce urmează a fi întărită se introduce in soluţia 
unei sări solubile de argint sau de mercur, in prezenţa unui 
reducător. Reducătorul reduce sarea la metalul respectiv, 
care se depune pe imagine, tntărind~o. 

Metoda halogendrii ?i redeutlopdrii constă in rehalogenarea 
imaginii argentice prin oxidarea sa cu un agent oxidant; ima~ 
ginea rehalogenată este redevelopată la lumina zilei şi fixată . 

2. SoluJH de 1n1Arlre 

a . Solutii de lntărire prin metode fizice 

1) lntdrilor cu awtat de argint-metol 

So 1 u ţ i a A: ApA 
Atotat de argint 

So l u ţ ia B: ApA 
SuUJt de sodiu anh. 

Soluţia C: Apll (la 80°C) 
Tiosulfat de sodiu 

So luţi a D: Apli 
Metol 
Sulflt de sodiu anh. 

1 000 mi 
60 g 

1 000 m i 
60 g 

1 000 mi 
105 • 

1 000 mi 

•• '. 
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Soluţia de lucru se prepară in modul următor: 
- se ia 1 volum din soluţia A; 
- se adaugă incet in acesta, 1 volum din soluţia B; se 

formează un precipitat a lb, care se dizolvă prin adău
gare de 

- 1 volum din soluţia C; se lasă citeva minute in repaus 
amestecul, apoi, 

- se adaugă 3 volume din soluţia D, sub agitaţie . 
Atentie! Solutia de lucru realît.alc'l se conseruă numai 30 min. 

Rezultă că in momentul începerii amestecări! soluţiilor 
pentru obţinerea soluţiei de lucru, fototipul ce urmează a 
fi întărit t rebuie să fie gata de a fi tratat (adică cu gelatina 
deja umflată). 

După tratare se fixează cu o soluţie neutră de fixare 
Apă (la 80"C) 750 ml 
Tiosulfat de sodiu 300 g 
Apă pinii la 100 mi 

apoi se spală foarte bine în apă de conductă, circa 20 min. 

2) lntăritor cu azotat de argint-hidrochînoni1 

ORWO 600 
S o 1 u 1 1 a A : Apă distilată 

HldrochinonA 
Acid citrlc 

So 1 u 1 i a B: ApA distuată 
Azotat de argint 

1 000 mi 
3 g 
3g 

1 00 mi ,, 
Soluţia de lucru se obţine prin amestecarea a: 100 mi so

luţie A + 10 mi soluţie B, care se prepară in momentul 
întrebuinţării, amestecul neconservindu-se decit un timp li
mitat. 

După tratare in soluţia de întărire fototipul se spală scurt 
cu apă, apoi se fixează într-o soluţie de fixare acidă. După 
fixare se spală foarte bine cu apă de conductă . 

3) lnUJrilor cu awtal de argint - pirogalol 
S o 1 u 1 i o A : ApA d lstllatli 900 mi 

Atotat de argint 5 g 
S o 1 u 1 1 a B : ApA distilatA 100 mi 

Pirogalol 3 g 
Acid cltrlc 5 g 

Soluţiile A şi B se amestecă In momentul intrebuinţării. 
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Operaţia de întărire este lentă. Se lucrează la temperatură 
normală, cont.rolindu-se vizual desfăşurarea operaţiei de lntă
rire. 

In loc de azotat de argint se poate folosi suJ(it dublu de 
sodiu ş i mercur, în prezenţa unei substanţe reducătoarc . Se 
obţin aceleaşi rezultate, numai că metalul redus este mereu
ruJ, care se depune pe argintul imaginii, amalgamindu-se 
cu acesta. 

Genera lizind , metoda de întărire fizică se desfăşoară după 
următoarea schemă, cu mici diferenţe (tabelul 51). 

Tobtlul :H 

1 
Ti=i~ul 

1 
Solutia IT'""'"'"'" ., 

l. inmuiere 10 20 F 905(1+200) 19-21 
2. fntărire ORWO 600 (de ex.) 19-21 
3. Spăl:ul' scurtă ~pă curgătoare de 

conductă 12 -15 
4. Fixare 2 ORWO 300 {d~ {'X. ) 19-21 
5. Spălare 20 apll curgllto~re de 

conductă 12 - JS 

• T impul de lntiir!re se stobile~tc de la caz la caz, după clt este de 
transpar('nl:1 imaginea lnl\ială ş i dup:1 gradul de lnt:Irire pc care dorim 
să-I apl irăm. 

b) Solutii de tntărire prin metoda llalogenilrll şi redu •elopl
rii imag inii 

l) lntăritor cu clorurli mercuriâf + halogenurii alcalină 
Apă 
Clorură mcrcurică 

Clorură de sodiu sau 
Bromură de potasiu 

1 000 ml 
20g 
10 g 
20g 

AtenJie! Clorura mercurică sau sublimatul corosiv este 
o otravă foarte puternică, deci trebuie manipulată foart e 
atent, avind grijă ca ş i urmele din această substanţă să fie 
îndepărtate de pe miini sau de pc obiectele cu care a venit 
in contact, prin spi"ilarc prelungită şi abundentă cu apă! 

Inainte de a fi tratat in soluţia de clorură mercurică, 
fototipul trebuie spălat [oarte bine, pentru a fi eliminate 
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eventualele urme de tiosulfat de sodiu (rămase accidental 
de la pre lucrarea iniţială a imaginii), care ar forma pete 
galbene de sulfură mercurică. 

Se introduce fototipul in soluţia de clorură mercurică şi 
se menţine in aceasta pînă cînd imaginea s-a înălbit complet . 
Imaginea inălbită, constituită din clorură de argint şi clo
rură mcrcuroasă este introdusă apoi intr-o soluţie revelatoare; 
clorurile de argint ş i de mercur sint reduse la metale le respec
tive, imaginea argentică iniţială mărindu-sc eu o cantitate 
ech iva lentă de mercur. 

2) !nUJ.rifor cu cloruriJ mercuriciJ + acid clorhidric 
Apă 1 000 mi 
Clorură mercurică 20 g 
Acid clorhidric 3 ml 

După tratarea in această soluţie, fototipul se introduce 
intr-o soluţie de acid clorhidric 1 %. pentru a evita ca sarea 
mercurică să se fixeze pe gelatină şi să fie ulterior redusă 
de soluţia revelatoare, alterind imaginea. 

Se tratează apoi imaginea ină lbită intr-o soluţie reve la
toare. 

3) lntiJ.rifor cu clorură mercuriciJ + amoniac 

ORWO 602 
Solu t ia A : Apil 100 mi 

Bromură de potasiu 2 g 
Clorurii mercurlci1 2 g 

Sol u t ia B : Apă 100 ml 
~\moniac (sol. d - 0.91) 10 ml 

Se înălbeşte total fototipul în soluţia A, apoi se introduce 
în soluţia B, după care se spală foarte bine. 

Soluţia B poate fi înlocuită cu o soluţie de sulfit de sodiu 
anhidru t0 %· 

Imaginea întărită cu această reţetă nu este stabilă, ea 
alterîndu-sc în timp. Pentru a conferi stabilitate imaginii, 
se recomandă inlocuirea soluţiei B cu o soluţie revelatoare de 
tipul melol-hidrochinonă. 

4) !ntiJ.ritor cu ioduriJ mtrcuriciJ 
ApA 
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lodurii mercurtci 
Sulfit de sodiu anh. 

1000 mi 
10 . 

100. 



Iodura mcrcurică este o substanţă puţin solubilă in apă, 
dar se dizolvă uşor în prezenţa sulfitului de sodiu. 

Operaţia de întărire in această soluţie se desri'işoară pe 
două căi paralele: 

- iodura mercurică se reduce la iodura mercuroasă, oxi
dind argintul din care este formată imaginea fototipului, la 
iodură de argint; 

- iod ura mercuroasă este redusă de sulfitul de sodiu la 
mercur, cu rdormarc de iodură mercurică şi ciclul incepe din 
nou. 

Imaginea introdusă in această soluţie se întăreşte trep
tat, datorită mercurului depus. In final ea este constituită 
din iodură de argint ş i mercur metalic. 

Pentru stabilizarea imaginii (mercurul in contact cu io
dura de argint se poate oxida in timp), după o spălare atentă, 
se tratează fototipu l intr-o soluţie revelatoare, care reduce 
iodura de argint la argint metalic. 

5) lntifritor cu bicromat de potasiu +acid clorhidric 
Apă t 000 mi 
Bicromnt tle potasiu 10 g 
Acid c lorhidric 7 mi 

Imaginea inălbită total in aceastii soluţie se spală scurt., 
se lixeazit 5 min , apoi se spală bine in apă curgătoare de 
conductă. 

Intărirea obţinută cu această reţetă este destul de redusă. 
Rezultate mai bune se obţin dacă formulei de mai sus i se 
adaugă 5 grame de bromură de potasiu. 

G} lnUfrilor cu bicromal de potasiu, preparat In stare uscaUf 
Bicromat de potasiu 25 g 
Bisulfat de potasiu 62 g 
Clorun1. de sodiu SO g 

Se amestecă foarte bine cele 3 săruri. 
tn momentul întrebuinţării se dizolvă in 

Ap' 
Amestee de săruri 

1 000 mi 

"' 
Se procedează ca in cazul soluţiei de întărire "5", cu ace

leaşi rezultate. 
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7) lnUJriior w si'Jruri de uraniu 

ORWO 604 

S o 1 u ţi a A: ApA 
Azotat de uraniu 
Acid aet•tic conc. 

100 mi ,, 
10ml 

S o 1 u ţ 1 a B Apă 100 mi 
Fericianură de potasiu 1 g 

Soluţia de lucru se obţine amestecind volume egale din 
so lu ţiile A ş i B. Se tratează fototipul in această so luţie, 
se spa l ă scurt, se fixează intr-o soluţie fixatoare acidă, apoi 
se spa l ă bine cu apă curgătoare de conductă. 

Generalizind, metoda de întărire pr in ha logenare ş i rede
ve loparea imaginii se desfăşoară după următoarea schemă, 
cu m~ci diferenţe (tabe lul 52). 

Tabelul .s2 

T.:.i: Soluţie 
Tcmpttatlll ;\ , 

•c 

1. lnmuiere 10 - 20 F 905(1 + 200) 19-21 
2 . Halogenare OHWO 602 sol. A 

(deex.) 19 - 21 
3. Spălare 20 apă curgAtoare de 

conductA 12 - 15 
4. Rede,·elopare ORWO 602 sol. 8 

(de ex.) 19 - 21 
5. SpAlare 20 apă curgătoare de con· 

ductă 12 - 15 

• Timpul necesar pentru lnAibirea totală a imaginii argentict. 
•• Variază de la caz la caz, dupA gradul de lntlirlre pe care l ntenţlo

mlm d.·l obtinem. 



Capitolul 

XII 

Virarea 

1. Genl!!raiHăţl 

Imaginea argentică poate fi transformată prin procedee 
chimice adecvate, într-o imagine cu o anumită nuanţă de 
cu loare; operaţi a poartă numele de virare. 

Virarea se ap lic ă de preferinţă imaginilor pozitive reali
zate pe hîrtii fotografice sau diapozitivelor alb-negru. Este 
un procedeu mai puţin practicat astăzi, totuşi, imaginile 
virate in tonuri negre calde, sepia sau in tonuri de roşu inchis 
îşi păstrează farmecul lor . 

La baza procedeelor de virare stau două principii: 
- transformarea directă a argintului imaginii intr-un com

pus colorat; 
- reha logenarea argintu lui urmată fie de transformarea 

halogenurii intr-un compus co lorat, fie de redevelo
parea ei in condiţii speciale. 

Se pot folosi numeroase metode de virare, clasificate după 
substanţele chimice cu care se operează: 

- virări prin sulfurizarca imaginii argentice sau a halo-
genurii; 

- virări cu săruri metalice; 
- virări cu săruri de metale preţioase; 
- virări prin oxidarc locală de substanţe organice. 
Un capitol special il constituie mordansarea şi co lorarea 

imaginii argenticc. 
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Oricare ar fj metoda fo losit ă, pentru obt-inerea unor rezul
tat e satisfăcătoare se impune respectarea anumitor precauţii: 

- imaginea să fi e corect expusă şi dcYe l opată ş i să pre· 
zinte tonuri negre curate; 

- să fie complet lipsită de voa l; 
- fixarea foarte bună ş i de prefer inţă in-două soluţii; 
- spă larea fina l ă să fie eficientă; -
- probele uscate să fi e inmuiate in prea labil ; 
- un exces de c urăţenie la efectuarea operaţiei de virare; 
- evitarea contactului so luţiilor de v irare cu meta le, 

iar In cazul folosirii de lase smă l ţ.uite , smalţul acestora 
să fie intact. 

Toate preca uţiile de mai sus :.:c referă la imaginea ee 
urmează să fie virală . 

~ Operaţia de v irare e!cctuindu-se la lumin ă, ca poate fi 
contro lată vizual, pulindu-se int erveni pentru a se obţine 
nuanţa dorită. 

Soluţiile de v irare sint grupate nu după metode , ci după 
culorile ce'_se rea lizează. 

a. SoluJii de ,-irare pentru tonuri sep ia (eaf~niu). 

Tonurile sepia se datoresc transformării arg intul u i imaginii. 
d irect sa u după halogenare, in s ulfură de arg inl de cu loa re 
brună, ad iţion ată in un ele caz uri cu o a lt ă s u l fură metali cfL 
care îi modifi că nuanţa. 

1) Virare tn sepia cu sulfurd de sodiu 
Se efectuează in două so luţii ; imaginea este mai intii 

in ă lbită şi apoi su lfurizală. 
S o 1 u 1 ia de 1 n ii 1 bir e: 

Ap ll 
F~riciau ură de potasiu 
BromurA de pot..asiu 
Apă p in ii In 

Sol u t in de s ul r uri z n re : 
A pA 
Sol. su lfluă de sodiu 20% 
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30g 
lOg 

l 000 m i 

l 000 m i 
50 m l 



1 ,. Fotografia, înmuiată in prealabil într-o soluţie inmuie
loare, se inl rodu('c in soluţia tie înălbire şi se menţine in 
acPasla pîn ă cînd imaginea s-a 3lbît complet. 

După înă lbire, fotografia se spa lă bine şi se introdu('e 
apoi . in soluţia de sulfurizare. Imaginea vircază in tonuri 
sepia reci. 

Dacă se diluează soluţia de sulfurizarc, lanurile obPnulc 
s înt mai ca lde. Se spalfi 30 min , apoi se usucă . 

După folosire, soluţia diluată de sutrură de sodiu se aruncă , 

a ltcrindu-se la conservare (stabilă este numa i soluţia con
centrală!). 

Se poate in locui sulrura de sodiu cu sulrură de amon iu, 
cu aceleaşi rtz.ultate. 

2) V irare in st:pia cu tiouree 
Se lucrează lot in două sJ)luţii . 

Soluţia de înălbire este cea recomandată la formula prc
ectlcntă. 

S o 1 u ~ i a d c \' i r n r c: 
Apă 
Tiouret 
C11r1Jonat dt• ~ndiu 

Se procedează ca in ca1.ul precedent. 

1 000 mi ,, 
"'"' 

Tonur i it· sepia s int r u atit mai reci cu cil pH-ul soluţiei 
este mai rid icat ; s<' obţine un pH mai r idical in locuind cnr
bonatul dr sod iu cu 0..1 % hidrox id de sodiu şi d ub lind ranti
Lalea de l iouree. 

Pentru a obl inc tlUanlc mai ca lde de sepia, pentru Înăl-
birea imagin i i se foloseşte următoarea solutie: 

.\pă 1 000 mi 
Bicrom31 dt· potasiu :l2f! 
Fericianurii de potasiu 30 g 
BromurA d~ potasiu 16 g 

3) Vi rare in sepia cu bicromal de potasiu şi sul{ ură de sodiu 
Se lucrează in dou!i so l uţii. 

Sol ut iadeln:\lblr e 
Ap~ 
Acid clorhidric conc. 
JJicromat dr potasiu 

1 000 mi 
18ml 
l Og 
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Clorura de argint şi oxidul de crom formate se t ransforma 
in sul!ură de argint şi sulfură de crom prin trat area imaginii 
ină lbite intr-o soluţie 10 % de sulfură de sod iu. 

4) Virare tn sepia cu clorurd de mercur şi sul{urd de sodiu 

O formulă mai complexă, care oferă posibilitatea obţinerii 
de la tonuri ca lde de sepia, pinii la negru de gravură,sulfuri
zarea etectuindu-se pe imagine înălbită cu mercur, este urmă
toarea: 

Soluţia de înălbire: 

S o 1 u ţ 1 a A : Apă 250 mi 
Fericianură de polusiu 30 g 
Bromură de potasiu 45g 

S o 1 u ţ i a B : Apă 150 mi 
Ciorurl mercuricâ 4 !: 
Dromurâ de potasiu 4g: 

Soluţia de lucru se realizează in funcţie de tonu l dorit 
( tabelu l 53) . 

1·u~rlul SJ 

1 
Scp!~ ca ld 1 Scpl~ 

1 "''" '"" 1 

!<icrru 
grhvur~ 

Soluţia A 

1 

! Om! 

1 

10 mi 

1 

IOml 

1 

10 mi 
Soluţia 8 - 5ml !Oml 30 m i 
Apă 120ml 120 mi lliOmt 160 mi 

Imaginea, inălbil[l intr-una din soluţiile de lucru, se spală, 
se clăteşte apoi de trei ori intr-o soluţie 1% de acid clorhidric 
(pentru eliminarea clorurii mercurice ce ar putea fi retinut ii 
de gelatină), se spală din nou, apoi se snlfur iz<'ază in urmă
toarea soluţie : 

Apă 

Sulfurll de sod iu 
J OOOml 

•• • 
Se opreşte sulfurizarea in momentul obţinerii tonului 

sep ia dorit, apoi se spa l:i foarte bine in apă curgătoare de 
conductii. 
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5) Virare ln sepia cu sulfoanlimonial de amoniu 
Fotografia, înălbită în prealabil şi foarte bine spălată, 

se introduce in următoarea soluţie de virare: 
Apă 
Sulfoanthnon lat de nmoniu 
Amoniac 

1 000 mi 
lOg 
1 mi 

Culoarea imagin ii virează in sepia, cu o uşoară nuanţă 
portocalie mai caldă, datorită su lrurii de antimoniu ameste
cată cu sutrura de argint. 

6) Virare ln sepia cu sulfosfana/ de sodiu 
Fotografia, pregătită ca in cazul precedent, se introduce 

in următoarea soluţie de virarc: 
Apli 850 mi 
Sulfostanat de sodiu lOg 
Bromurll de- pota~iu 160 g 
Carbonat de sodiu 3 g 
ApA pinA 1.:~ 1000 m i 

Imaginea virală are o nuanţă brun-roşietică caldă . 
Nuanţa culorii este influenţată de gradul de a lcalinitate 

a l soluţiei. Pentru tonuri reci se adaugă 20 g carbonat de 
sodiu. 
Dacă se înlocuieşte in formulă sulfostanatul de sodiu cu 

sulfoarscniat de sodiu, imaginea virală pre7. in t.ă o nuanţă 
brun-gălbuie. 

7) Virare in sepia cu amestec de sulfuri 
Pentru obţinerea de tonuri intermediare de sep ia, de la 

brun deschis piuă la cafeniu inchis, se introduc in formulele 
soluţiilor de virare înscrise la poziţiile 5) şi 6) cantităţi 
progresive de sulfură di! sodiu. Pentru tonuri brun deschise 
şi intermediare, cantitatea de sulfură de sodiu introdusă 
trebuie să fie de ordinul gramclor; pentru cafeniu inchis, 
cantitatea de sulfură de sodiu trebuie să depăşească 10 g. 

8) Virare tn sepia cu o singurll solutie 
Se aplică numai hirtiilor hromură sau cloro-bromură. 

S o 1 u t i a A: Apă (80 C) 700 mi 
TiosuH:lt de sodiu 120 g 

So 1 u ţ 1 a 8: Apă 160 ml 
Alaun de pot:asiu 30 g 

So i u \ laC: Apă 20 mi 
Azota t de argint 1 g 
ClorurA de sodiu 1 g 
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Soluţia de lucru se prepară în modu l urmftlor: se prepară 
separat ce le 3 soluţii, A, 8, şi C (soluţia C conţine un preci
pitat alb); se amest ecă (după ce so luţia A s-a răcit) solutiil e 
r\ şi B şi in acest amestec, sub agitaţie uşoară, se toarn ă 

so luţia C precipitati1. 
fn această so luţi e de .amestcc, adusă la 4:> - 50°C, se intro

duce fotografia (înmuiată în prealabil) şi se men ţine 10 -15 
min. agitind din timp in timp. 

Pe suprafaţa fotog:rafie i v irate rămine o depunere; se 
introduce fotografia in apă ca ldă (30 - 40°C) şi se şterge uşor 
suprafaţa cu un burete moa le. 

Se spa lă foarte bine fotografia virat ă, circa 1 oră, in apă 
curgătoare de con d uctă. 

b. So lu Jii de , ·irare pentru tonuri .roşi i 

1) Virare la roşu prin transformarea argintului imaginii 
fn argint coloidal. Imaginea argentică se înălbeşte in urmă
toarea soluţie: 

Apă 
Clorur:'i cuprie!i 
Acid clorhidric 
Persu lfat dl' a moniu 

1000 mi 
30g 
3g 

'"' 
Se spală bine fototipul, se expune la luminft, apoi se 

introduce intr-una din so luţiil e următoare: 

So!uţiaA Ap:'i tOOml 
Clorură st:uwasă 10 g 
Acid elorhidric 1 mi 

Se obţin e o virare in tonuri ga lbene pinti la roşu, forma t ă 
din argint coloida l. Dacă fototipul se spală după expunerr-, 
tonurile sînt vio lacee. 
S o 1 u t i a 0 : Apă 

Azotit de sodiu 

Imaginea trataUi in această so lu ţie prezintă tonuri roşii~vio~ 

lacee. 

2) Virare la roşu cu uzola.l de urllniu 

KODAK T 17 
S o 1 u t 1 a A: Apă 

A:r.otat de uraniu 
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S o 1 u ţ 1 a B · :\p!i 300 mi 
:\eidoxalic 4g 

So luţ iac- .-\pil 
F<·rlcianur<1 de potasi u 4 g 

s~ prepară cele 3 soluţii; se adaugă soluţia de ac id oxalic 
in soluţia de azotat de uraniu şi acestui amesteci se adaugă 
so luţia de ferieianură de potasiu. 

In momentul întrebuinţării se amestecă 1 vo lum soluţie 
amestec + 1 volum apă. 

Imaginea argentică introdusă in aceast:i soluţie vircază 
intr~o culoare brun inchis , apoi se deschide treptat, trecind 
iu tonuri de roşu. După virare, se spală bine fotografia, 
circa 10 min. 

3) Virart la roşu cu azalal de uraniu ((orm111a a II~a) 

S o 1 u t 1 n A · Axotnt de uraniu ~oi. 10% 
Oxai~L neutru de pnt:~siu sol. 

10% 
Acid elorhidrie 
Apă plml lrt 

S o 1 u t 1 a B: Apll 
Ferieianur/1 de potasiu 

100 mi 

100 mi 
5ml 

1 000 mi 
100 mi 
lOg 

Pentru obţinerea soluţie i de lucru , in momentul între .. 
buinţării, se amestecă so luţia A cu so luţi a B. Se pot adăuga, 
eventua l, 10 g a laun de potasi u pentru tanarca gclatinei. 

Imaginile argentice tratate în această so luţie virează in 
tonuri roşii. Se spală bine fotografia după \" ira n·. 

c. Solutii de vlrare Jlentru tonuri allmstre 

1) Virare la albastru w oxalal {tric 
Solutia ferleă: 

A. Apă (i0-80QC) 100 m1 
Oxalat ferlc {granu lal) 1 g 

R. Ap~ ·10 ml 
Acid oxnl!c 2,4 g 

C. Apă 3 mi 
Acid clorhidrie 0,3ml 

S o 1 u ti a d c r e r lei an ură: 
Apii 100 mi 
Ferieianură de potasiu 10 g 

Se prepară ce le 3 soluţii A, B, şi C şi se amestecă, obţi~ 
nindu~se soluţia ferică. 

151 



Separat se prepară so luţia de fericianură, cit mai aproape 
de momentul intrebuinţitrii şi se păstrează la adăpost de 
lumină. 

Soluţia de virare se prepară din: 
Soluţie ferică HOrn\ 
Soluţie de fericianurli 8 mi 
Apă 140ml 

Soluţiei de vi rare i se poate adăuga , facultativ, 1 ,5 g ala un 
de potasiu. 

Fotografia înmuiată in prea labi l şi introdusă in această 
soluţie virează in tonuri albastre in citeva minute. Se intre
rupe operaţia de virare la obţinerea tonului dorit. 

Se clăteşte fotografia virati'i in apă , apoi se fixează 30 s 
Intr-o soluţie de fixare: 

Ap:l (80°C) 
Tiosulfnt de sodiu 

1000 mt 
20 g 

Se spală bine in apă curgătoare circa 10-15 min, apoi 
se clăteşte in apă uşor acidulată cu acid clorhidric (2-3 
picături acid clorhidric în 500 mi apă). 

Atentie! Cu această formulă , imaginea fotografică, pe 
lîngă virare, se şi întăreşte de 2-3 ori; in consec inţă , ima
ginea ce urmează a fi supusă operaţiei de virare in aceste 
condiţii, trebuie să fie subdevelopată. 

Soluţia de lucru nu se conservă decit 1 oră. Pentru a-i 
prelungi viaţa, este necesară adăugarea unei mici canliliiţ.i 
de bieromat de potasiu (0,2-0,3 %0). 

2) Virare la albastru cu oxalal feric (altă formulă.) 
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Apă 

Oxalat de fier şt"amoniu 
Feridauură de potasiu 
Acid citric 

1000 mi 
Og 
Og 
6g 

3) Virare la albasfm (formu la KODAK T 12) 

Apă 

Citrat de fier amoniacal 
Acid oxallc 
Ferlctnnur~ de potasiu 

l 000 mi ., .. 
•• 



4) Virare la albastru (formula F . E. Y ves) 
Ap. 
Aeld oxalle 
Fer ldanurl'l de pota~lu 
ClorurA de sodiu 
Bromurll de potasiu 
Clorurli rer leil sol. saturată 

1 000 mi 
4,2 g 

t.75 g 
4,2 g 

0 ,35 g 
1 mi 

Virările la albastru realizate cu ferocianură ferică pot 
prezenta d iferite nuanţe, in funcţie de pH-ul soluţiei de 
v irare . 

5) Virare fa albastru prin transformarea argintului imaginii 
in argint coloidal 

Fotografia inălbită in soluţia de înălbire cu clorură cu
prică (vezi soluţia de înălbire de la "Soluţii de virarc pentru 
t onuri roşi i" - poziţia 1 - ), se expune Ia l um ină , se spală 
şi se in troduce în urmă toarea soluţie : 

Ap' 
Sulr:at de llidratin!l 

Imaginea vircază in tonuri a lbastre . 

1 000 mi 
l O g 

Aten tie! Spălarea fot ogra(ie i inălb ite după expunere este 
o condiţie obligatorie! 

d. Solutii de virare pentru tonuri galbene 

1) Virare la galben cu sulfal de tilan 
Sulfat titanic sol. 10 % 100 m i 
Acid oxalic soL s:aturat:i 25 mi 
Glic<'r ină 50 m i 
Alaun de pot asiu sol. satura til 50 rnl 
Apă pinii 1 ~ 1 000 mi 

Imaginea vircază în galben cu o uşoară nuanţă porto
calie ; este v ira rea specifică sărurilor t itanice in mediu oxa lic. 

2) Virare la galben cu cromat de plumb 
(numa i pentru imagini pc hîrtie fotografică) 

Apli d lst ilat4 
Atota t de plumb 
F~rlc lanurll de pot asiu 

1 0001111 ,, 
12 !! 
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Foto&rraria, foarte hine spi:i lată in apă d istilată, se intro· 
duce c îteva m inut e in so luţia de mai sus . Se spală din nou cu 
apă distilat ~ ş i se fixează citeva minute intr·o soluţie de 
tiosulfat de sotliu. Se spa!:i din nou c in~u 10 mîn ş i se intro· 
duce intr·o soluţie !0% de cromat de potasiu. 

Se rormcază cromat de plumb ga lben-port ocaliu opac (mo
tiv pentru care accasli1 formuli:i S(~ aplică numai imaginilor 
pe hirtie fotografică). 

AtenJie! Dacă fotografia nu este foarte bine spălată in 
apă distilată inainte de a se introduce în solu!.ia de azotat 
de plumh, se fornwază un voal g<'ncral ga lben/ 

3) V irare la galben cu clorurr'J mercurică 
S o 1 n t 1 a /1· Apă 50 ml 

Fericianură Oe pot~siu t g 
Sot u ti a D: lodur:'l. d~ p<>ta~in 166 g0{10 •15 m i 

Amestecul de solutii A ş i B constituie soluţia de fnălbire. 
Se introduce fototipul in acea!ită soluţie circa 5 min, 

după care se spală bine. Se introduce apoi circa 30 s fn urmă
toarea soluţie: 

ApA 250 mi 
Clorurd mrn·ur it ;i 5 1{ 

Imaginea vircază imed ia t. la galben. 
Aten{ie! Clorura mercurică esle o suhstantil foarte toxiră! 

Trebuie evitat eu foarte multă grijă contactul cu substanţa 
solidă, ru soluţia sau cu rotot ipul tratat in soluţie şi trebuie 
spălate c u apă din abundenţă atit rototipul ctt şi ustensilele 
cu care s-a lucrati 
't· Cind această formulii de virare se aplică unui diapozitiv 

este necesar să se mărească cantitatea de soluţie de iodură de 
potasiu, pentru a putea obţine o transparenţă perfectă a ima
g inii inălhite. 

4) Virare la galben cu {erocianurd de cadmiu 
(numa i pentru imagini pe hirtie fotografică) 
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Ap:l 
Citrnt de sodiu 
Clorur!l de cadmiu anh. 
Fcr icianuril de pol~siu 
Amoniac 
Apd plnd la 

':50 mi .. , ... 
lO g 

100 mi 
1 000 mi 



Se introduce fotografia in so lutia de mai sus ş i se men ţine 

cit eva minute. 
Se spală bine , se· fixNai'i şi se sp:lUl din nou. 
Se introduce apoi in t r-o soluţie dt• monosu lfurll de sodiu 

Apă 1 000 ml 
Monosulfun\ o..lc sodiu sol. 20% 50m1 

Imaginea virează in galb(•n datorită formării de sulrură de 
cadmiu de culoare ga lbenă, opacă . După virare, imaginea se 
spa lă bin('. 

c. Solufii de virure pentru tonuri \•en. i 

1) Vi rare la uerde cu sl1ruri de tit an şi de fi er 

Introducind in soluţia de v irarc pentru tonuri galbene de 
la poziţia 1 .,vi rare la galben cu sulrat de tit an", 10 mi solutie 
JO% de fericianură de potasi u , se oh\inc virarca imagin ii ar
gentice in tonuri verz i. 

Argintul imaginii fotografi.cc poate fi transformat prinlNm 
procedeu chimic adecvat, intr-un compus care să prezinte o 
mare afin it ate pentru substauţele colorate. Tratamentul apli
cat pentru a-i confrri imaginii aceast:'i proprietate se numeşte 

mordansarc. 
Imaginea mordansată introdusă in soluţia unui colorant 

il adsoarbe p ut<'rnic, dar numai în porţi unile in care există 
mordantul ; colorantul in exces, care impregnează gelatina, 
este indep:irtat printr-o s implă spălare ulterioară. 

Deşi s implă in principiu, colorarea prin mordansare este 
dest ul de dificil de realizat practic. Colorarea prin mordansare 
se aplică n umai diapozilivelor. 

Mordansarea se efectuează prin t ransformarea imagin ii 
argenlice In: 

- iodură de argint, 
- sulfocianură de arg int ş i 
- rerocianură de argint. 
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1) Mordansarea cu iodurd de potasiu ş-i colorarea la purpuriu, 
galben sau albastru 

So luţi a de iodurare: 
Apă 100 mi 
Fer\clanură de potasiu 2 g 
Iodurll de potasiu 1,5 g 

Se tratează diapozitivul in so luţ ia de mai sus 1 -2 min. 
Se clăteşte in apă şi se intro:luce 3 min într-una din so lu

ţiile următoare, in funcţie de culoarea pe care dorim s-o obţi
nem: 

So lu ţia pentru co lorarc în purpuriu: 
Apă 
Rodamînil B 
Add acetle 

100 mi 
0,5 g 
0,5 mi 

So luţie pentru colorarc in ga lben : aceeaşi formulă de mai 
sus, inlocuind rodamina B cu auramină O. 

Soluţie pentru colorare in albastru: aceeaşi formulă de mai 
sus, in locu ind rodamina D cu albastru de metilcn. 

După tratarea in soluţia de co lorant se spa lă diapozitivul 
foarte bine cu apă, pină cind porţiunile lipsite de imagine de
vin perfect incolore ş i transparente. 

2) Mordansarea cu sul{ocianurd cuproasă şi colorarea fa 
galben, purpuriu şi albastru 

Soluţ i a de mordansare: 
Apă 
Citrat neutru de sodiu 
Sulfat de cupru 
Sulfocîanură de potasiu 
Acid acetlc 
Apă plnă la 

750 mi 
56g 

"' lOg 
20ml 

l 000 mi 

Se introducediapozitiv ul şi se menţine in această so luţie 
pînă cind imaginea se în ă lbeşte complet. 

Se spală 10 min, apoi, imaginea inălbită se introduce in 
so l uţ ia de colorant. 
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Soluţia pentru colorare in purpuriu: 
Apă 

Hodamină sau Fuxin~ 
Acid acetic 

100 mi 
0,3-0,5g 

1-2ml 



Soluţia pentru colorare in galben are aceeaşi formulă de 
mai sus, inlocuind rodamina cu auramină sau tioflavin5. , in 
aceeaşi concentraţie. 

Soluţia pentru color are în albastru: aceeaşi formulă de mai 
sus, înlocuind rodamina cu albastru de metilen sau alt colo
rant albastru, in aceeaşi concentraţie. 

Atenjie! Diapozitivele care urmează s:.l fie supuse acestui 
procedeu decolorare trebuie subexpuse ş i subdeve lopate, deoa
rece concomitent cu co lorarea se produce şi o creştere impor
tantă de densitate şi de contrast. Dacă in locu l unei singure 
soluţii de colorare se foloseşte Ltn amestec de trei soluţii, de 
exemplu: o soluţie de t ioflavinii T +soluţie de rodamină S + 
so luţie de albastru de mctilen, imaginea nu se mai colorează, 
ci se obţine numai întărirea ei pr intr-o nuanţ.ii n eagră. 

3) Mordansarea cu {erociunurd de cupru şi colorarea 
in purpuriu, galben şi albasfm 

So luţia de mordansare: 
S o 1 u ti a A: Apă 

Citrat de pot;~siu 
S oluţi a l3 : Apă 

Sutratdc cupru 

100 mi 

"' 30 ml ,, 
Se prepară separat so luţiile A şi B apoi se amcsled, obţi

n indu-se soluţia cuprică. 
Separat se prepară soluţi ile: 

S o 1 u ti aC: Apă 10 ml 
Carbonut de amon in 1 g 

S o 1 u ţ l a D: Apă 20ml 
Fcrieianurii dr potas iu 2 g 

So luţia de lucru se obţine amestecind: 
Soluţie cuprkii 100 mi 
Carbonat de amoniu sol. 10% 
F'<'ricianură de potasiu sol. 

10 % 16ml 

Diapozitivul se introduce în so luţia de lucru şi se menţine 
3 - 8 min agitind frecvent. 

Se clăteşte apoi cu apă şi se fixează 30 s într-o so luti e de 
tiosu lfat de sodiu 2%; se spală din nou 4 min. 
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Colorarea .c;r drdurazii într·una din soluţiile unniiloare: 
Solutie w·nlru rolorare in purpuriu: 

Ap:"• 100 ml 
,\cdat dl' ru~:111ilin:-, pur 0,1 g 
Acid:Jt'ctic 1 1111 

Timp de colorare: 6 111in. 
Sol utie de colorarc pentru galh('tl: 

:\Jiii 
:\ur~ulin;J O 
Acid m:cti,· 

Timp de co lorare: 3-G min. 

tiOO mi 
lg 
:1 ~ 

Dupii tratarea in soluj.ia de co lorant se spală diapozitivul 
10 miu în apii curgiitoare, :rpo i se fixe:~ză 3 min in so l uţia: 

·\ JJil IOOml 
Ca rbon~t .t .. ~oo.Ji u 10 g 
Formul 3 ml 

Prin aet:sl procedeu de morda nsare şi colorarc se obţin ima
gin i galbene şi purpurii de o mare puritate. 

Nu int otrh•a uua pror,.del'le de vi rare conduc la rez ultatele 
St'ontate. Uneori se inlimpin:"i greută ţi in însăşi procesul de 
l.rat;rrnent , alteori se pot inregistra chiar insu ccese . 

ln con li ttUare se prezintă citeva defecte ee pot apărea da 
torită fie unor cauze de proces , fir fololipu!rri care este supus 
operaţ i ei de virare. 

- lnălhire prea lent:! 

- Portiuni neînă lh itc 

- Umflături ale emulsi<'i 
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- solut.ia de fcricianurft epuizată 
sau ţinută prea mult timp la 
lum ină. Fot.otipul prea dens. 

- rototipnl murdărit. cu mono
.c;ulfură de sod iu înaint e de 
în ălbire. 

- so luti a de monosulfură de so
diu prea con centrat ă, prea 
ca l dă sau timpul de trata re 
este prea lung. 



- Puncte a lbastre - parti cule de rugină in so lu!i a 
de înălbire. 

- :\!huri co lorate - fotot ipul uşor voalat. 
- Tonuri gălbui - imaginea subcxpusă sau s ub~ 

developa tă, so lu ţia de mono
suHură desodiuallerată; emul
sie cu granulaţie foarte fină. 

- Tonuri \' iolacce - înălbire incompletă; emulsie 
cu granulaţie mare. 

- Dispar iţiasemilonurilur- fototipul insuficient spăl at 
inainte de înălbire sau so luţia 
de fericianură impurificată cu 
tiosulfat de sod iu . 



Capitolul 

XIII 

Lipirea 

!.lieuerull1ilti 

Această operaţie se poate aplica numai materialelor foto~ 

sensib ile cu suport transparent flexibil din acetat de celuloză. 
Se pot lipi două benzi de film pentru a obţine o bandă unică 
sau se pot ap li ca unui clişeu prea mic, deci difici l de manipu
lat , două prelungiri (cozi) sau se pot efectua reparaţii ale ben ~ 
zi lor de fi lm in cazul unor rupturi accidenta le et c. 

Operaţia constă în inmuierea superficia lă a suportu lui la 
capetele materiale lor ce urmează a fi lipite prin intermediul 
unui solvent adecvat (soluţie de lip it), suprapunerea şi pre
sarca lor apoi, un anumit interval de timp necesar pentru rea~ 
lizarea şi uscarea lipiturii. Operaţia de lipirc se efectuează 
fntr-un dispozitiv special - maşină de lipit - in cazu l ma
teria lelor profesionale, care asigură respectarea unor condiţii 
pc care trebuie să le îndeplinească lipituri le unor astfe l de ma~ 
teriale; in cazu l materialelor pentru amatori, ele pot fi erec
luate ş i manual, luind u~se anumite precauţii: 

- inainte de a se ap li ca so luţia de lipit, se îndepărtează 
cu grij ă , prin răzuirc, emulsia de pe locu l unde urmează să se 
efectueze lipitura; 

- se îndepărtează, de asemenea, prin răzuire uşoară stra~ 
1 ul dorsal co lorat sau eera!, cu care s int prevăzute filmele ne
gative a lb~negru, f il mele inguste reversib ile ş i film ele co lor; 

- cu o pensulă foa rt e sub1irc se aplică so luţia de lipi t pc 
capetele de materia l astfel cură ţate , se sup rapun corect şi se 
presează puternic; 
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- se menţin cele două capete presatc un timp suficient de 
lun g pentru a asigura lipirea lor şi uscarea lipiturii. Timpul 
de presare necesar realizării unei lipituri rezistente este esti
mat la 1 minut in maşina de lipit şi 2-3 minute cind presiu
nea se efectuează manual. 

A len(ie! So luţiile de lipil conţin in general substanţe toxice 
şi inflamabile. Jn cons<'rinţă, rlc trebuie manipulate cu grijă 
şi păstrate în t:ond iţii spcciak: la rece, in rlacoane foarte bine 
închise cu dopuri infăşurate in staniol şi departe de surse de 
aprindere! 

2.Soluţlldellplt 

OHWO 960 

Acr•ton;j J3i,5g 
Acid aeetic l!lacinl 112,5 g 
Camfor ·15,0g 
Trifenilfosfat 2.5g 
Ester dimrtilftalic 48.5g 
Suport de acetat de celuloz;'i 

curăţat de gelatină 13,5 g 

Se obţine o soluţie de lipit universală, recomandată pentru 
lipirea materialelor fotosensibile developate (acidul acetic 
provocind voal pe filmuln edevelopat). Există şi sub formă de 
soluţie gata preparată sub denumirea de ORWO Schmalfi lm
kit.t A 960. 

OR\VO 962 
Acctonii 30g 
Clorură de mclilen 30g 
Acetat de metngltcol 30g 
Ester dimetilftaUc lOg 
Suport de acetat de celuloză 

curăţa t de gelatină 1 g 

Soluţia obţinută se foloseşte pentru materiale cinemato
grafice pe suport de acetat de celuloză, developate şi nedevclo
pate. 

Există şi sub formă de so luţie gat. a preparată suh denumirea 
de ORWO Klebemittel A 962. 
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ORlVO 963 
Dioxnn 
Acetonil 

50g 
50g 

Soluţia se recomand 5 pcn! ru filme cu suport de acela! de 
celuloză. 

ORWO Schmal{ilmkill A 961 

O nouă soluţie de lipit , gata preparată, pentru f ilm e a lb
negru ş i color. 

ORIVO 970 
Acdat de mctil 100 g 
Ace tat de mc ti lglicol (~<Hl 

mcUlglicol) :100g 

So l uţia se foloseşte pentru lipirt'a benzilor magnclirt•. 
Există şi sub formă de so lu ţ ie gata prcparatii su b dl'nuuti

rca de ORWO Klrbcmill c l A 970. 
Fi e preparat ii, fie procurată ca atare , so lu!ia ORWO 970 

trebuie păstra Ui foarte b ine in ch isi'i ş i la loc răcoros, pentru 
a se cYi l a eYapora rcn ci. 

Operaţia de lipirc a benz il or magnet ice se dcclucază in 
modul următor : 

- se ta ie cl'ic dou ii t'apclt· re urmcazl1 a fi li pilc, drept 
sau ob lic pc o suprafa!ă nl'ledă; 

- ru o baghel:i de stid ă se aplicii pc st r:1LUl magneti c a l 
unuia din capete un st rat su bţi re de soluţie de lipit ; 
se l asă cît eva sec unde , ca sii se înmoaie strat ul , ap oi se 
şterge cu o cîrpă sau cu o buc ată de postav; 

- pe su portul curat ş i încă pe o por ~iunc de bandă de apro
x imativ 5 mm ş i pe aceeaşi suprafaţă pe partea dorsal ă 
a cap ă tului ce leila lt e benzi , se aplică un strat de so l uţie 
de lipit ; 

- se suprapun cele d ouă capete ş i se presează putern ic 
între degete t imp de citeva minute, pentru a asigura 
lipirea. 
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- se şterge eventualul exces de so luţie de lipire ş i se ru
lează banda.: 
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